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Campanha arrecada fundos para 
comprar cadeira motorizada 
para Suzali Reginatto

A criação de um hospital me-
tropolitano na região de Campinas 
conta com o apoio do deputado 
federal Baleia Rossi, presidente 
nacional do MDB. A discussão do 
projeto da nova unidade hospita-
lar, capitaneada pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), 
passa pelo gabinete do parlamen-
tar, que está empenhado em viabi-
lizar recursos para tirar o projeto 
do papel.    Página 3

A construção 
de um hospital 
metropolitano é 
considerada essencial 
para reduzir a fila de 
espera do sistema 
Central de Regulação 
de Ofertas e Serviços 
de Saúde

Amigos da holambrense Su-
zali Reginatto, de 39 anos, se mo-
bilizaram criando uma vaquinha 
online para arrecadar fundos 
para comprar uma cadeira mo-
torizada, pois Suzali é portadora 
de Hipertensão Pulmonar Arteri-
al (HPA), pela esquistossomose, 
uma doença parasitária causada 

pelo Schistosoma mansoni. A 
doença diminui a mobilidade 
de Suzali e a qualidade de vida, 
uma vez que um de seus pulmões 
praticamente não funciona e por 
isso ela sente falta de ar e outros 
incômodos que a limitam de di-
versas maneiras. 
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Projeto do Hospital Metropolitano conta 
com apoio do Deputado Baleia Rossi

Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis e deputado Baleia Rossi
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Suzali e seu esposo André Reginatto
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PAT retoma inscrições para curso do Programa 
Via Rápida com bolsa-auxílio de R$210

97% da população adulta de Amparo stá 
vacinada com pelo menos a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19

Prefeitura, Sebrae e 
Acean lançam curso 
presencial de vitrinismo

PAT de Jaguariúna

O Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) de Jaguari-
úna retomou as inscrições do 
programa Via Rápida, em par-
ceria com o Governo do Esta-
do, para o curso de recepção e 
atendimento. As inscrições, li-
mitadas a 40 vagas, podem ser 
feitas até o dia 30 de agosto no 
site cursosviarapida.sp.gov.br 
ou direto neste link. Os cursos 
são gratuitos e oferecem bolsa-
-auxílio de R$210.
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DIVULGAÇÃO

De acordo com os dados do 
Vacinômetro do Governo do Esta-
do desta sexta-feira, 20, já foram 

aplicadas 78.295 doses da vacina 
contra a Covid-19 em Amparo. 
Dessas, 53.251 foram de primei-

ra dose, 23.283 de segunda dose e 
1.761 de dose única. 

Página 5

A Prefeitura de Artur Nogueira, em parceria 
com o Sebrae e Associação Comercial (Acean), 
está com inscrições abertas para o curso gratuito 
“Vitrinismo Básico para Varejo”. As vagas são lim-
itadas, e os interessados têm até o dia 27 de agosto 
para se inscrever no Sebrae Aqui Artur Nogueira, 
pelo WhatsApp (19) 3877-2729.

Página 4 Capacitação gratuita é voltada ao setor varejista

DIVULGAÇÃO

https://www.netellinternet.com.br/
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As altas temperaturas estão surpre-
endendo e trazendo o clima de verão 
para o inverno durante o mês de agos-
to. Segundo o Instituto Climatempo, a 
região de Itapetininga (SP) deve con-
tinuar registrando altas temperaturas 
nos próximos dias, atingido máxima 
de 38ºC.

O mês de agosto é caracterizado 
pela transição do inverno para prima-
vera. Por conta disso, a incidência de 
raios solares é maior e os dias se tor-

nam mais longos, causando o aqueci-
mento da atmosfera terrestre.

Além disso, a região sudoeste do es-
tado passa por condições pré-frontais, 
quando as temperaturas altas antecedem 
frentes frias, mas que não deve atingir 
com força o estado de São Paulo.

É preciso tomar cuidado redobra-
dos ao se expor ao sol, usando muito 
protetor solar e se hidratando bastan-
te. Cuide-se. Proteja-se. Não só do co-
ronavírus, mas de tudo que é preciso.

EDITORIAL
O verão no inverno
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COBERTURA

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

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

Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

Conhece a ti mesmo, é uma máxima da Grécia antiga, 
também conhecida comumente encontrada em portu-
guês na forma” conhece-te a ti mesmo”.
Na filosofia socrática o conhece a ti mesmo se tornou 
uma espécie de referência na busca não só do autoco-
nhecimento, mas do conhecimento do mundo, da ver-
dade. Para o pensador grego, conhecer-se é ponto de 
partida para uma vida equilibrada e, por consequência 
mais autêntica e feliz. Nessa visão, maturidade não é 
um desdobramento natural do tempo vivido e, sim re-
sultado da vontade, do esforço de cada indivíduo em 
conquistá-la. Como o autoconhecimento não é tarefa 
das mais fáceis, uma parcela significativa da humanida-
de prefere se debruçar à janela para espionar ou encon-
trar defeito no outro. Ou seja, a pessoa pouco sabe de si 
mesma e usa como alvo seu olhar para julgar o outro.
Quando nos deparamos com crimes chocantes e violên-
cia diversas, nos perguntamos. Como eram essas pessoas 
na infância? O que faziam? De que brincavam? O que 
gostavam? Como se relacionavam com os pais e amigos, 
quais eram suas angústias, seus sonhos? Dados que pu-
dessem dar alguma pista sobre as escolhas que fizeram. 
Talvez tenha faltado a essas pessoas lucidez mental, ra-
zão e, por conta disso se tornaram vulneráveis psicologi-
camente dando lugar à violência. Provavelmente falta au-
toconhecimento quando alguém age de forma criminosa 
e violenta, são pessoas impulsivas e sem autocontrole. É 
através do autoconhecimento que se conquista uma men-
te sadia apta para agir consciente, portanto o autoconhe-

cimento é o maior investimento que podemos fazer por 
nós mesmo. Desse processo nos é permitido conhecer e 
administrar nossos conflitos e resistências, bem como 
conhecer e desenvolver nossos recursos, possiblidades e 
potencialidades, aumentando dessa forma nossa autoes-
tima, nos tornando mais fortes para encarar as diversi-
dades da vida, gerando sentimento de autossatisfação e 
autorrealização que é diferente do sentimento de euforia. 
Em outras palavras, através do autoconhecimento, “nos 
encontramos e nos acolhemos na unicidade e complexi-
dade que nos é própria, a partir desse ponto de partida 
ser oportunizada a conscientização para rever valores e 
crenças e consequentemente nos posicionar como pesso-
as ativas e responsáveis diante de nós mesmos e da vida”.
O autoconhecimento é importante e tem grande va-
lia, nos conhecendo e sabendo quem somos fica clara 
a nossa compreensão sobre o problema e, dessa forma 
conseguimos nos fortalecer e resolvê-lo com atitude. 
Às vezes, nos encontramos em situações difíceis e, nos-
sa reação pode ser desfavoráveis a nos mesmos. Isso 
ocorre quando não sabemos quem somos, diante disso 
é muito provável que nossas escolhas sejam corretas ou 
inadequadas. Assim vai se formando um ciclo de sofri-
mento que poderá até interferir na nossa identidade e, 
consequentemente perder a essência.
Toda pessoa possui um refúgio de seus recursos pesso-
ais, mas o autoconhecimento pode ser acionado de for-
ma a não se desgastar se houver o controle das emoções 
ou ainda ser utilizado de forma a obter futura recom-

posição. Ela também consegue permanecer equilibrada 
em casos de fatores externos como crítica, perda de em-
prego, término de um relacionamento e outros.
O conhecimento de si próprio não dá prioridade a opini-
ões ou respostas, e sim, estimula seus fatores positivos 
a detectar os negativos afim de modificá-los favoravel-
mente. Também pode haver reflexão de vida analisando 
o comportamento obtido até as atitudes tomadas para 
que se consiga detectar maus atos e comportamentos, 
que não mais ocorram.
Para desenvolver o autoconhecimento existe algumas 
formas como: questionar a si mesmo pode ser um co-
meço; aprender a dizer não; explorar novas coisas e ex-
periências; esteja sempre aberto a mudança de opinião; 
tire um tempo para si; procure ajuda; adquira o hábito 
de ler e escrever. Assim saberá identificar suas forças, 
fraquezas, buscar sempre melhorar, controlar melhor às 
emoções negativas, saber quais pessoas lhe fazem bem 
e as que fazem mal.
O autoconhecimento é seu grande aliado na vida é ele que 
nos ajuda a constituir um Eu saudável e não distorcido.

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

Conhece a ti mesmo

O Distrito de Paz de Jaguary fazia parte do município 
de Mogi-Mirim. Não havia indústrias, nem pequenas 
fábricas. Vivia da agricultura, pecuária e de pequeno 
comércio. A energia elétrica era escassa. . . As lâmpa-
das incandescentes nos postes de ferro eram uma lam-
parina na escuridão da noite. Todos se encantavam com 
o luar e com as estrelas. Havia só o Grupo Escolar Cel. 
Amâncio Bueno em prédio alugado e velho (Grupo Ve-
lho). Só o Curso Primário, na Rua Cândido Bueno nº 
1079. Hoje ali ergue-se o Edifício Fiorindo Granchelli.  
O diretor era o Prof. Oscar de Almeida. Havia algumas 
Classes Isoladas também. Em 1º de janeiro de 1945, 
Jaguari passou a Jaguariúna. Aliás, foi desse nobre edu-
cador a sugestão vencedora em São Paulo, pelos órgãos 
competentes, de acrescentar o sufixo “UNA” para des-
fazer a homonímia. Lutou muito até conseguir o pré-
dio novo para a referida escola na  Rua Cel. Amâncio 
Bueno, nº 400. Desde 2009 tornou-se Gabinete do Pre-
feito e algumas Secretarias Municipais.   Nos anais in-
dustriais da vila seja registrada a inauguração de 21 de 
janeiro de 1945.  O Sr. Adone Bonetti inaugurou uma 
nova seção de fábrica de massa de goiaba que foi insta-
lada junto à fábrica de raspa de mandioca, denominada 
Fecularia Santo Antônio. Ela apresentou-se com três 
novas dependências: seções de vapor, moagem e coc-
ção da massa de goiaba, soldagem e encaixotamento. O 

correspondente da Comarca põe em evidência, de modo 
irrepreensível, a higiene em todos os compartimentos, 
revestidos de azulejos em todas as paredes e com piso 
ladrilhado e água potável canalizada em abundância 
nos amplos tanques para lavagem das frutas. Uma noite 
antes do início dos trabalhos foi dada uma chopada aos 
operários e autoridades e amigos presentes. O médico 
de Jaguariúna, Dr. Deodoro Reis, conhecido como Dr. 
Baiano, pessoa culta, literato, orador, falou de improvi-
so enaltecendo a inteligência e espírito empreendedor 
do Sr. Adone Bonetti. Ele que havia tido a feliz ideia de 
colocar a fábrica de raspa de mandioca, agora progredia 
e criava nova fábrica de massa cozida de goiaba para 
o doce delicioso da nutritiva fruta. O médico incentivou 
as pessoas da vila que seguissem o seu exemplo. Suas 
palavras foram abafadas por forte salva de palmas. Na 
manhã de 21 de janeiro, às 10 horas deu-se a solenidade 
de inauguração, sendo oficiante o Revmo. Padre Mariano 
Camargo, vigário de nossa Paróquia, que, depois profe-
riu saudação gratulatória, sendo as suas palavras caloro-
samente aplaudidas. O Sr. Bonetti pediu, em seguida, ao 
Prof. Oscar de Almeida, diretor do Grupo Escolar Cel. 
Amâncio Bueno, também escritor e orador, que externas-
se a todos a satisfação de que ele estava possuído. Com a 
palavra, aquele educador ressaltou as qualidades morais 
e filantrópicas do homenageado, dizendo que as frases 

de agradecimento do Sr. Adone Bonetti não precisavam 
de nova interpretação. Elas foram perfeitamente compre-
endidas por todos, que sentiram o quanto tinham de es-
pontâneas e sinceras. Terminou pedindo que, principal-
mente, os nascidos em Jaguariúna seguissem o exemplo 
do Sr. Bonetti, quer instalando indústrias, quer mesmo 
construindo casas residenciais. Suas palavras foram bas-
tante aplaudidas pelas pessoas ali presentes. Lembra-me, 
na década de 50, quando menino, as antigas e solitárias 
ruas de terra, movimentadas pelas carroças puxadas a 
cavalo, carregadas de goiaba a granel. Só a Rua Cândi-
do Bueno era calçada com paralelepípedos. Os muitos 
carroceiros que vinham dos sítios, no tempo da colheita, 
nunca negavam a deliciosa e rica fruta para as crianças. 
Das chaminés da Fábrica desprendia o cheiro de goia-
bada cascão que  rescendia em  toda a vila. Sr. Bonetti , 
nos anos 50, fundou a Sociedade Amigos de Jaguariúna, 
clube social. Foi Prefeito Municipal de 59 a 62 e de 67 a 
70. Era muito bravo! Administrou também, como o pre-
cursor, os parcos recursos financeiros com bom planeja-
mento e honestidade.

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

A vila de Jaguary na década de 1940

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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A criação de um hospi-
tal metropolitano na região 
de Campinas conta com o 
apoio do deputado federal 
Baleia Rossi, presidente 
nacional do MDB. A dis-
cussão do projeto da nova 
unidade hospitalar, capi-
taneada pela Universida-
de Estadual de Campinas 
(Unicamp), passa pelo ga-
binete do parlamentar, que 
está empenhado em viabi-
lizar recursos para tirar o 
projeto do papel. 

A informação é do pre-
sidente do MDB de Jagua-
riúna, vereador Walter To-
zzi, que representou Baleia 
Rossi em reunião na Uni-
camp, no dia 11 de agos-
to, com o reitor Antonio 
José de Almeida Meirelles, 
o Tom Zé, e o prefeito de 
Jaguariúna e presidente do 
Conselho de Desenvolvi-
mento da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC), 
Gustavo Reis (MDB). 
Também participaram da 
reunião o coordenador das 
AMEs, José Roberto Sou-
za, e o professor Oswaldo 
Grassiotto.

A construção de um 
hospital metropolitano é 
considerada essencial para 
reduzir a fila de espera do 
sistema Cross (Central de 
Regulação de Ofertas e 
Serviços de Saúde). O pro-
jeto também conta com o 
apoio dos 20 prefeitos da 
RMC.

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

DIVULGAÇÃO

Projeto do Hospital Metropolitano conta 
com apoio do Deputado Baleia Rossi
A construção de um hospital metropolitano é considerada essencial para reduzir a fila de espera do 
sistema Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde

Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis e deputado Baleia Rossi

Amigos da holambren-
se Suzali Reginatto, de 
39 anos, se mobilizaram 
criando uma vaquinha on-
line para arrecadar fundos 
para comprar uma cadeira 
motorizada, pois Suzali é 
portadora de Hipertensão 
Pulmonar Arterial (HPA), 
pela esquistossomose, uma 
doença parasitária causada 
pelo Schistosoma mansoni. 
A doença diminui a mobili-
dade de Suzali e a qualidade 
de vida, uma vez que um de 
seus pulmões praticamente 
não funciona e por isso ela 
sente falta de ar e outros in-
cômodos que a limitam de 
diversas maneiras.

A história começa em 
2015 quando Suzali come-
çou a notar que seus pés e 
mãos estavam inchando 
muito. Ela também sen-
tia falta de ar, sua barriga 
inchava e não sabia o que 
era. Após uma consulta e 
série de exames, foi cons-
tatado que ela tinha o ven-
trículo direito aumentado 
(essa sobrecarga pode ser 
provocada por doenças 
pulmonares).

Nessa época, ela co-
nheceu seu marido, An-
dré, que estava passeando 
por Holambra. No dia em 
que ele voltaria para sua 
cidade no Rio Grande, 
Suzali passou muito mal e 
André deu todo o suporte 
necessário, permanecendo 
na cidade. “Desde então 
ele está comigo, nunca me 
abandonou”, conta.

Suzali ficou 25 dias 
internada e neste tempo 
descobriu que tinha HPA. 
Foi realizada uma investi-
gação para saber a causa 
e foi constatado que vi-
nha da esquistossomose.

Após mais 15 dias no 
hospital, Suzali voltou 
para casa e desde então 
vive com o suporte de um 
aparelho de oxigênio e é 
dependente de remédios 
de alto custo que muitas 
vezes não consegue pelo 
SUS. “Meu marido tem 
que correr atrás, fazer 
sacrifícios para comprar 
os remédios para mim e 
muitas vezes não dá para 
comprar tudo então tenho 
que fazer alguns reajus-

tes para dar até o fim do 
mês”, relata.

Por conta dessa de-
pendência do oxigênio, 
devido a da falta de ar, 
Suzali precisa de supor-
te para realizar diversas 
atividades. Sua mobili-
dade é limitada dentro 
do quarto ou cozinha e, 
mesmo assim, sente mui-
ta falta de ar. 

Em razão da HPA, Su-
zali já foi internada 12 
vezes e tem acompanha-
mento médico de 15 em 
15 dias. Em 2019 ela en-
trou para a fila de trans-
plante de Pulmão, pois 
um de seus pulmões pra-
ticamente não funciona 
mais e isso sobrecarrega 
seu coração. “Entrei em 
47º lugar na fila do trans-
plante. Em maio deste 
ano minha posição já era 
23º, mas após o meu ter-
ceiro cateterismo em dois 
anos, descobriram que o 
lado esquerdo do meu co-
ração também está fraco. 
Tanto o direito quanto o 
esquerdo, então me ex-
cluíram da fila do trans-

Campanha arrecada fundos para comprar 
cadeira motorizada para Suzali Reginatto

Suzali e seu esposo André Reginatto

plante”, conta.
Agora, Suzali não pode 

mais receber o transplan-
te do pulmão por conta 
do coração que está fra-
co e que não suportaria 

a cirurgia. Ela recebe um 
tratamento paliativo para 
não sentir dores e dimi-
nuir os incômodos que a 
doença lhe causa.

“Eu me sinto muito fra-

ca. Para ir ao banheiro eu 
me canso. Na cama eu pre-
ciso deitar de barriga para 
cima, porque se não dói. 
Minha barriga dói muito. 
Eu consigo comer o mí-
nimo do mínimo. Essa é a 
vida que estou levando”.

Até um mês atrás Su-
zali conseguia ir até o 
portão de casa, mas a do-
ença agravou rapidamente 
e a prendeu dentro de seu 
quarto. Por isso, seu mé-
dico sugeriu que ela tives-
se uma cadeira motoriza-
da para ter uma qualidade 
de vida e não ficar presa 
dentro de casa.

Conhecendo a sua his-
tória, amigos criaram uma 
vaquinha online para arre-
cadar fundos e conseguir 
comprar essa cadeira para 
dar para Suzali mais mobi-
lidade e qualidade de vida. 
O objetivo é arrecadar 
R$10 mil. A vaquinha está 
ativa desde setembro de 
2020 e até o momento já 
foi arrecadado quase R$6 
mil. Se você tem interes-
se em ajudar, clique neste 
link e doe para Suzali. 

“O Baleia Rossi é um 
grande parceiro da nossa 
região e tenho certeza que, 
com o apoio dele, vamos 
conseguir concretizar o 
projeto do hospital metro-
politano”, diz o prefeito 

Gustavo Reis.  
“O deputado Baleia 

Rossi está empenhado em 
promover a questão da 
saúde, é um trabalho cons-
tante dele nesse sentido. 
E agora vai se empenhar 

também na questão do hos-
pital metropolitano, que 
vai ajudar muito a Região 
Metropolitana de Campi-
nas”, complementa Tozzi.

Na reunião do dia 11, 
o reitor Tom Zé reafirmou 

que a Unicamp está à dis-
posição da RMC para con-
tribuir com a saúde regio-
nal. “A nossa disposição 
enquanto universidade é 
de auxiliar a região nessas 
questões e ser um parceiro 

forte da RMC para realizar 
essas atividades, começan-
do pela área da saúde, com 
a possibilidade de estender 
a outras atividades. A Uni-
camp quer se abrir à socie-
dade”, afirma o reitor. 

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-comprar-cadeira-motorizada-para-suzali-reginatto
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-comprar-cadeira-motorizada-para-suzali-reginatto
https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-comprar-cadeira-motorizada-para-suzali-reginatto
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Secretaria de Esportes começa retomada de 
aulas e cursos nas praças

Seminário apresenta estratégias 
de comunicação pública

Decreto que autoriza práticas esportivas em 
espaços públicos embasa volta dos projetos

 Campinas

 Conhecimento

rmc
4

Amparada pelo decre-
to 21.619, do último dia 
16 de agosto, assinado 
pelo prefeito Dário Saa-
di, que autoriza a prática 
das atividades esportivas 
individuais e coletivas nos 
Centros Esportivos e Pra-
ças de Esportes, a Secreta-
ria de Esportes e Lazer de 
Campinas começa a reto-
mar aulas e projetos que, 
por imposição da pande-
mia, foram desenvolvi-
dos temporariamente de 
forma especial. A volta às 

atividades está acontecen-
do com todos os cuidados 
recomendados pelo De-
partamento de Vigilância 
em Saúde (Devisa), para 
proporcionar aos pratican-
tes total segurança duran-
te as ações. 

Estão sendo respeita-
dos os procedimentos de 
higiene das mãos, uso de 
máscaras - nas situações 
apropriadas- e demais pro-
videncias necessárias para 
que o espaço esteja sempre 
arejado, quando praticado 

em local coberto. O secre-
tário de Esportes e Lazer, 
Fernando Vanin, destaca a 
importância do processo 
da retomada de forma gra-
dual: “ Nossa intenção é 
recomeçar com total segu-
rança. Bem organizados e 
proporcionando às pessoas 
um retorno tranquilo. Caso 
o esportista tenha algum 
sintoma gripal, não deve 
praticar nenhuma ativida-
de. O esporte associado à 
saúde é cada vez mais a 
nossa meta”, enfatiza. A secretaria de Esportes e Lazer oferece à população de Campinas aulas nas mais variadas modalidades esportivas

DIVULGAÇÃO

Prefeitura, Sebrae e Acean lançam 
curso presencial de vitrinismo

de composição e exposição 
de produtos que contribuam 
para ampliar o volume das 
vendas, aproveitar melhor 
o espaço físico e atender as 
necessidades do lojista e do 
público-alvo. 

Conteúdo da 
capacitação:
- Vitrines e espaços promo-
cionais: conceitos, tipos de 
vitrine, percepção visual, 
estética e mensagens;
- Proposta: elaboração e 
formas de apresentação;

- Elementos decorativos: 
materiais e suas utilizações;
- Técnicas composição: per-
cepção de formas, elementos 
e cores nos espaços;
- Cores: influência das co-
res no espaço promocional;
- Técnicas de exposição: 
apresentação e distribuição 
de produtos no PDV e vitri-
nes;
- Calendário promocional: 
datas comemorativas e pro-
mocionais;
- Vitrines: criação e monta-
gem.

 Artur Nogueira 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Dishonored é um jogo 
de ação furtiva desenvol-
vida pela Arkane Studio e 
publicada pela Bethesda, 
este game conta com mais 
dois títulos: Dishorored 
2 e Dishonored Death 
Of The Outsider. O jogo 
possui uma característica 
que é o “Faça do Seu Jei-
to” que da a livre escolha 
ao jogador de seguir por 
dois caminhos Não ma-
tar e Matar, essa decisão 
implicará diretamente na 
gameplay e no final do 
jogo .  

A historia em um breve 
resumo é buscar inocentar 
o protagonista Corvo At-
tano e Resgatar a Emily 
Kaldin.  

Com o sucesso do jogo 

a Netflix pode fazer uma 
série, de acordo com o 
site Giant Freakin Robot, 
vale mencionar que não é 
a primeira adaptação de 
um jogo feita pela Netflix, 
The Witcher também está 
em produção para sua se-
gunda temporada.  

Cyberpunk 2077 re-
cebeu mais um Patch de 
correções e a sua primeira 
DLC gratuita, que após a 
desagradar os jogadores a 
CD Projekt Red, afirmou 
que as DLCs serão gratui-
tas e a primeira veio so-
mente cosméticos.  

Oddworld um jogo 
que originalmente seria 
um exclusivo para Plays-
tations e PCs ganhará 
uma versão para o Xbox. 

A Oddworld Inhabitants, 
disse que o jogo ganhará 
uma versão para Xbox 
One e Xbox Series, mas 
não deu nenhuma data 
para quando o jogo estará 
disponível no console. 

A empresa por trás do 
jogo Aliens: Fireteam Eli-
te anunciou em seu Twit-
ter, que o jogo não conta-
rá com Caixas de Loot, as 
temporadas serão gratui-
tas e para quem comprar 
o jogo no Playstation 4 e 
Xbox One não terão que 
pagar pelo upgrade, para 
a geração do Xbox Series 
e Playstation 5. Aliens: 
Fireteam Elite será lan-
çado dia 24 de gosto para 
Xbox One e Playstation 4. 

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”.

Série Dishonored, Ciberpunk 2077, 
Oddworld e Aliens: Fireteam Elite

Edinho Baffi realiza seminário

fissionais de destaque no 
mercado.

“O Seminário de Co-
municação Pública é uma 
excelente oportunidade 
para quem deseja obter no-
vos conhecimentos sobre 
esta área tão importante, 
desafiadora e dinâmica”, 
destaca Edinho Baffi, que 
é autor do livro “Comu-

nicar com estratégia faz 
a diferença” e atua há 20 
anos nas áreas de comuni-
cação pública e política na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC).

Mais informações sobre 
o Seminário de Comunica-
ção Pública podem ser obti-
das pelo site www.cursoco-
municacaopublica.com.br

DIVULGAÇÃO

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 
fortalecimento e a organi-
zação 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 cui-

dado aos animais, solicita-
ção de duas novas UBSs e 
mais recursos para investir 
em obras de infraestrutura.

Variante delta
O Conselho de Desenvol-
vimento da RMC vai dis-
cutir a questão “variante 
delta” do coronavírus e 
uma eventual tomada de 
novas medidas conjun-
tas na terça-feira, 17, em 
Americana. O encontro 
dos prefeitos, capitaneado 
pelo prefeito de Jaguariú-
na, 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 
programa de planta eco-
nômica denominado “Mi-
nha Casa do Meu Jeito”, 
que assegura às famílias 
de baixa renda assistên-

cia técnica gratuita para o 
projeto e acompanhamen-
to técnico na construção 
de habitação de interesse 
social. Segundo a propos-
ta, será fornecido, gratui-
tamente, projeto para re-
sidência 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 
Federal por suposta par-
ticipação do político em 
uma organização crimi-
nosa digital responsável 
por atacar os ministros 
da Corte e as instituições. 
Jefferson, que já foi preso 
no caso mensalão, é aliado 
da linha de frente do presi-
dente Jair Bolsonaro.

 Bastidores do poder

No dia 07 de outubro 
acontece em Campinas o 
Seminário de Comunica-
ção Pública promovido 
pelo jornalista Edinho Ba-
ffi. O evento será realizado 
no hotel Mercure, das 08h 
às 18h, e é destinado a pro-
fissionais de comunicação, 
ocupantes de cargos eleti-
vos, gestores municipais e 
assessores políticos.

Na programação es-
tão previstas palestras e 
painéis temáticos sobre 
assessoria de imprensa, 
conteúdo para as redes so-
ciais, produção de vídeos 
institucionais, gestão de 
imagem e prevenção e ge-
renciamento de crises.

Além do especialista 
em comunicação política 
Edinho Baffi, o seminá-
rio contará também nos 
painéis temáticos com a 
presença de outros pro-

A Prefeitura de Artur No-
gueira, em parceria com o 
Sebrae e Associação Comer-
cial (Acean), está com ins-
crições abertas para o curso 
gratuito “Vitrinismo Básico 
para Varejo”. As vagas são 
limitadas, e os interessados 
têm até o dia 27 de agosto 
para se inscrever no Sebrae 
Aqui Artur Nogueira, pelo 
WhatsApp (19) 3877-2729.

De acordo com o Sebrae, 
a capacitação soma 36 ho-
ras de aulas presenciais, 
que serão ministradas entre 
os dias 09 de setembro e 01 
de outubro, sempre às ter-
ças, quintas e sextas-feiras, 
das 13h às 17h, na sede da 
Acean.

Segundo a Administra-
ção, o objetivo do curso é 
desenvolver o aluno para or-
ganizar vitrines e exposições 
promocionais no ponto de 
venda, por meio de técnicas 

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://b593f786d293beec9b5c-seminario-comunicacao-publica.cheetah.builderall.com/
https://b593f786d293beec9b5c-seminario-comunicacao-publica.cheetah.builderall.com/
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97% da população adulta está vacinada 
com pelo menos a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19

Elmir Chedid assinou adesão ao 
Programa Município Verde Azul 

Município comemora 40 dias sem 
mortes por Covid-19

Circuito das Águas
5

 Amparo  Holambra 

De acordo com os dados 
do Vacinômetro do Gover-
no do Estado desta sexta-
-feira, 20, já foram aplica-
das 78.295 doses da vacina 
contra a Covid-19 em Am-
paro. Dessas, 53.251 foram 

de primeira dose, 23.283 
de segunda dose e 1.761 de 
dose única.

Esse número representa 
97% da população adulta e 
mais de 73% da população 
geral da cidade vacinada 

com pelo menos a primeira 
dose ou dose única. Se você 
conhece alguém que já tem 
idade para receber a imuni-
zação e ainda não recebeu, 
incentive a vacinação. O 
benefício é a longo prazo.

De acordo com balanço 
semanal divulgado pelo 
Departamento Municipal 
de Saúde de Holambra, di-
vulgado nesta quinta-feira, 
19, o município alcançou 
40 dias sem mortes por 
Covid-19. Após 5 sema-
nas consecutivas de queda 
no número de novos ca-
sos, foi registrado um leve 
crescimento: 22 diante de 
14 contabilizados na se-
mana anterior. 15 pessoas 
estão em isolamento do-
miciliar e uma permanece 
internada. Desde o início 
da pandemia já foram con-
firmados 2.011 casos, com 
1.981 curados e 14 mortes.

 Durante a semana o 
município seguiu vacinan-
do moradores a partir de 
18 anos. Menores de 16 
e 17 com comorbidades, 
grávidas e puérperas tam-
bém passaram a ser imu-
nizados. Apenas entre se-
gunda e terça-feira foram 
aplicadas 864 doses da 
vacina contra a Covid-19, 
sendo que 267 pessoas re-
ceberam a primeira dose 
e 597 a segunda dose. De 
acordo com o Vacina Já 
(https://www.vacinaja.
sp.gov.br/), do Governo 
do Estado, até o momen-
to 34,3% da população do 
município está totalmente 

vacinada, número superior 
à média nacional divulga-
da no dia 17 de agosto, de 
31,9%. 

“A imunização avança 
e os números de novos 
casos estão estabilizados, 
mas é necessário que a 
população mantenha os 
cuidados sanitários bási-
cos, como uso de máscara 
e álcool em gel. Sabemos 
que mesmo as pessoas 
vacinadas podem trans-
mitir o novo coronavírus 
e a prevenção é essencial 
para diminuir as chances 
de contágio”, avalia o 
diretor da pasta, Valmir 
Marcelo Iglecias.

O Prefeito Elmir Che-
did assinou o termo para 
que Serra Negra retome 
a adesão ao Programa 
Município VerdeAzul 
(PMVA) com a Secretaria 
de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do Estado de 
São Paulo.O programa 
tem o propósito de medir 
e apoiar a eficiência da 
gestão ambiental e valori-
zação da agenda ambien-
tal nos municípios.

As ações propostas pelo 
PMVA compõem as dez 
Diretivas norteadoras da 
agenda ambiental local, 
abrangendo os seguintes 
temas estratégicos: Muni-
cípio Sustentável, Estrutu-
ra e Educação Ambiental, 

Conselho Ambiental, Bio-
diversidade, Gestão das 
Águas, Qualidade do Ar, 
Uso do Solo, Arborização 
Urbana, Esgoto Tratado e 
Resíduos Sólidos.

Para a consecução do 
seu objetivo, o PMVA 
oferece capacitação técni-
ca aos interlocutores indi-
cados pela municipalida-
de e, ao final de cada ciclo 
anual, publica o “Ranking 
Ambiental dos municí-
pios paulistas”.

Foram estabelecidas 85 
tarefas que representam 
atitude, gestão e resultado, 
que devem ser trabalhadas 
pela Prefeitura cotidiana-
mente no âmbito das polí-
ticas sociais, econômicas, 

ambientais, de saúde e 
educação. Tal ranking re-
sulta da avaliação técnica 
das informações forneci-
das pelos municípios, com 
critérios pré-estabelecidos 
de medição da eficácia das 
ações executadas. 

A partir dessa avaliação 
o Indicador de Avaliação 
Ambiental (IAA) é publi-
cado para que o poder pú-
blico e toda a população 
possam utilizá-lo como 
norteador na formulação e 
aprimoramento de políticas 
públicas e demais ações 
sustentáveis. Boas pontua-
ções no ranking beneficiam 
os municípios com recursos 
financeiros voltados a ações 
ambientais.

 Serra Negra 

https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/
https://vacinaja.sp.gov.br/vacinometro/
https://mariaditasenepol.com.br/
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Prefeito participa de reunião da RMC

Fundo Social de Morungaba 
busca recursos para projetos

A reunião do Conselho 
de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) reali-
zada em Americana nesta 
semana teve a participação 
do prefeito de Morungaba, 
Marco Antônio de Olivei-
ra. Dentre os assuntos da 
pauta: a apresentação do 
Programa Municipal de 
Fomento à Habitação de 
Interesse social; a evo-
lução da variante Delta 
do coronavírus na RMC; 
reforma tributária; ações 
para enfrentamento à vio-
lência da mulher e sobre a 
união das associações de 
todas as regiões metropo-
litanas de todo o Estado 
e país para uma possível 

derrubada da liminar con-
cedida pelo Ministro Ale-
xandre de Moraes à cidade 
de Poá sobre o Imposto so-
bre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) das opera-
ções de crédito.

“Na semana passada re-
alizamos uma reunião do 
conselho político na sede 
da Confederação Brasilei-
ra dos Munícipios (CBM), 
em Brasília, que contou 
com a participação de to-
dos os presidentes de as-
sociações e das regionais 
da entidade, quando dis-
cutirmos sobre a reforma 
tributária falamos também 
sobre a questão da Lei 
Complementar nº 175 de 
2020 que é a Lei do novo 

ISS que redistribui o valor 
ao local onde realmente 
está sendo usado o cartão 
de crédito”, comenta o pre-
feito Marquinho.

O prefeito de Morunga-
ba destaca que o ISS por 
meio de operações de car-
tão de crédito é destinado 
à cidade de Poá indepen-
dentemente de onde o car-
tão seja utilizado. Segundo 
o prefeito Marquinho, os 
municípios estão perden-
do a arrecadação e é im-
portante a união de todos, 
para que essa liminar seja 
julgada e que o local de co-
brança do referido imposto 
passe a ser do município 
onde a atividade é efetiva-
mente prestada.

A presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
e primeira-dama de Mo-
rungaba, Sonia de Olivei-
ra, esteve no Ministério 
da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos em 
Brasília no dia 11 de agos-
to buscando recursos e 
projetos para a população 
do município. A primeira 
dama esteve na Secretaria 

Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, 
em busca de recursos para 
a capacitação do Conselho 
Tutelar, além de incenti-
vos fiscais de empresas 
para arrecadar fundos para 
ações voltadas ao setor no 
município.

Ainda no âmbito no 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos 

Humanos, recebida pelo 
Secretário Nacional dos 
Direitos da Pessoa Idosa, 
Antonio Costa, a primeira 
dama conheceu o Progra-
ma “Viver - Envelheci-
mento Ativo e Saudável”, 
acompanhada pelo prefeito 
de Morungaba, Marquinho 
de Oliveira, que também 
estava na capital federal, 
em função de compromis-

sos pela Associação das 
Prefeituras das Cidades 
Estância do Estado de São 
Paulo (Aprecesp).

“Vamos iniciar os trâ-
mites para buscar concre-
tizar as propostas de ativi-
dades voltadas para o bem 
estar e valorização da pes-
soa idosa, como Inclusão 
Digital, saúde e atividades 
físicas”, explica Sonia.

Diversos assuntos foram tratados na reunião

6

Reunião realizada em Americana reúne prefeitos da RMC

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Reunião entre representantres municipais e estaduais

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Turismo e Cultu-
ra (Setuc), vai realizar o 
1º Festival Gastronômi-
co – Jaguariúna: 67 anos 
de história e sabor, que 
oferece aos consumido-
res pratos especiais, di-
ferenciados e uma gama 
variada de opções para o 
consumo, além de divul-
gar os estabelecimentos 

do setor alimentício. O 
evento é realizado de 12 a 
30 de setembro deste ano 
e faz parte do calendário 
de ações em comemora-
ção ao aniversário de 67 
anos de Jaguariúna.

Segundo a Setuc, po-
dem participar do festi-
val estabelecimentos lo-
calizados em Jaguariúna 
nas seguintes categorias: 
bares, restaurantes, pa-

darias, lanchonetes, cafe-
terias, sorveterias, entre 
outros. O evento seguirá 
todas as orientações e 
protocolos do Plano São 
Paulo de retomada das 
atividades no Estado.

O regulamento com-
pleto, com as regras para 
participar do evento será 
publicado na Imprensa 
Oficial no portal da Ad-
ministração (www.jagua-

riuna.sp.gov.br).
Para participar, os es-

tabelecimentos não preci-
sarão pagar taxa de ade-
são. As inscrições devem 
ser feitas no período de 
20 de agosto a 1º de se-
tembro, por meio do pre-
enchimento de ficha ane-
xa ao regulamento, que 
deverá ser entregue na 
sede da Setuc.

Cada estabelecimento 

pode participar com ape-
nas um prato que iden-
tifique o estabelecimen-
to, porção específica ou 
combo – o nome do prato 
deverá simbolizar a cida-
de e a cultura local. Os 
pratos inscritos no festi-
val deverão ser comercia-
lizados com preço míni-
mo de R$30 e máximo de 
R$100.

“O festival é uma ini-

ciativa importante para 
valorizar o segmento gas-
tronômico da cidade, que 
foi bastante prejudicado 
com a pandemia devido 
ao distanciamento social 
e demais ações. Quere-
mos que seja um evento 
regional e de bastante vi-
sibilidade”, diz a secretá-
ria de Turismo e Cultura, 
Maria das Graças Hansen 
Albaran Santos.

rão fechados os acessos 
da Rua Maranhão nos tre-
chos compreendidos entre 

as ruas Júlio Frank, Pedro 
Silveira Martins e balão 
da Avenida Pinto Catão. 

Bueno, 651, no Centro.
O Via Rápida oferece 

cursos gratuitos de qualifi-
cação profissional para jo-
vens e adultos em busca de 
melhores oportunidades de 

emprego e de geração de 
renda. Os cursos têm dura-
ção de até 100 horas e são 
oferecidos de acordo com 
o mercado de trabalho de 
cada região.

jaguariúna
7

Cultura realiza o 1º Festival Gastronômico em setembro

Prefeitura de Jaguariúna interdita acessos 
na Rua Maranhão para recapeamento

PAT retoma inscrições para curso do Programa 
Via Rápida com bolsa-auxílio de R$210

Festival faz parte do calendário de comemorações do aniversário de Jaguariúna

A Secretaria de Obras e Serviços solicita aos moradores que evitem esses 
trechos na próxima semana

PAT de Jaguariúna

A Prefeitura de Jagua-
riúna, por meio da Secre-
taria de Obras e Serviços, 
vai interditar alguns aces-
sos de vias públicas na 
Rua Maranhão, a partir 
de segunda-feira, 23, para 
a realização de recapea-
mento no local. As obras 
ocorrem de 23 a 26 de 
agosto.

Nos dias 23 e 24 (se-
gunda e terça-feira), se-
rão fechados os acessos 
da Rua Maranhão nos 
trechos compreendidos 
entre as ruas José Alves 
Guedes, Pernambuco, Ze-
naide Machado, Moacir 
Picelli e Júlio Frank.

Já nos dias 25 e 26 
(quarta e quinta-feira), se-

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) de 
Jaguariúna retomou as ins-
crições do programa Via Rá-
pida, em parceria com o Go-
verno do Estado, para o curso 
de recepção e atendimento. 
As inscrições, limitadas a 40 
vagas, podem ser feitas até o 
dia 30 de agosto no site cur-
sosviarapida.sp.gov.br ou di-
reto neste link. Os cursos são 
gratuitos e oferecem bolsa-
-auxílio de R$210.

O curso de recepção e 
atendimento, com aulas 
presenciais e 60 horas de 
duração, começa no próxi-
mo dia 31 e será realizado 
na sede da Associação Co-
mercial e Industrial (ACI) 
de Jaguariúna, na Rua Júlia 

IVAIR OLIVEIRA DIVULGAÇÃO

http://www.viarapida.sp.gov.br/onde-estudar
http://www.viarapida.sp.gov.br/onde-estudar
http://www.viarapida.sp.gov.br/onde-estudar
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MP que muda regras trabalhistas: 
quem será beneficiado?

FGTS distribui lucro de R$8,13 bilhões aos trabalhadores

Na semana passada a 
Câmara dos Deputados 
aprovou a nova Medida 
Provisória que rege as 
regras para todo o País 
durante a pandemia. Den-
tre as diversas regras que 
estão presentes no texto 
aprovado pelos parlamen-
tares brasileiros estão tre-
chos que regulamentam 
novas modalidades de 
emprego para a população 
brasileira. 

Com isso o Programa 
de Manutenção do Em-
prego e da Renda, que 
vigorou durante a maior 
parte do ano de 2020 volta 
a vigorar, com o retorno 
do programa empregado-
res voltam a poder redu-
zirem a jornada de traba-
lho e os salários de seus 
colaboradores para poder 
equilibrar as contas neste 
período de pandemia. No 
caso das empresas que 
optarem por manter os 
trabalhadores ativos, mas 
apenas com uma jorna-
da de trabalho reduzida, 
o salário do trabalhador 
pode ser reduzido em um 
quarto, pela metade ou em 
três quartos do seu valor 
total. O valor que deixa de 
ser pago pelo empregador 

é reposto ao trabalhador 
pelo Governo Federal, as-
sim como na primeira ver-
são do programa.

Já para os empregado-
res que optarem por sus-
pender os contratos traba-
lhistas por um período, o 
valor pago ao trabalhador 
será totalmente custeado 
pelo governo. O valor que 
será recebido pelo traba-
lhador é baseado em um 
cálculo referente ao que o 
trabalhador receberia caso 
lhe fosse pago o benefício 
do seguro-desemprego.

Até este ponto pode-
mos ver que o material 
aprovado na Câmara dos 
Deputados é extremamen-
te semelhante a tudo que 
já havíamos visto desde o 
ano passado.  No momen-
to mais agudo da pande-
mia estes programas, jun-
tamente com o pagamento 
do auxílio-emergencial, 
que permitiram que em-
pregadores e empregados 
dormissem menos teme-
rosos com como seria o 
fechamento das contas no 
fim do mês. Por isso não é 
de surpreender que os pro-
gramas sejam mantidos 
até o momento em que se 
possa dizer com confian-

ça que pandemia do novo 
coronavírus chegou ao fim 
no Brasil.

Mas a grande novida-
de presente na Medida 
Provisória são os novos 
programas que passam a 
vigorar e permitem a exis-
tência de novas modalida-
des de trabalho em nosso 
país. São exatamente es-
tes novos programas que 
fizeram a reforma ganhar 
o apelido por parte dos 
críticos e da imprensa es-
pecializada em economia 
e política. Muitos ques-
tionam o fato de as novas 
regras alterarem conceitos 
da Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT em um 
momento em que o deba-
te nacional estaria voltado 
pra outras pautas não per-
mitindo uma análise mais 
extensa das mesmas. 

Mas independentemen-
te do modo em que a nova 
MP foi aprovada o texto 
passa a vigorar e oferece a 
patrões e aqueles que bus-
cam se tornarem empre-
gados novas modalidades 
de relação entre as duas 
partes. Dentre as princi-
pais mudanças propostas 
pelo texto as duas que 
mais chamam a atenção e 

que devem causar maior 
impacto social estão dois 
programas que propõem 
contratação simplificada 
e com benefícios reduzi-
dos a jovens, profissionais 
com mais de 55 anos e 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília. 

Os programas já eram 
propostos pelo minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, há algum tempo 
e visam movimentar o 
mercado de trabalho be-
neficiando principalmen-
te duas fatias do mercado 
que sofrem em momentos 
de crise semelhantes ao 
vivido durante esta pan-
demia. A ideia é que os 
programas flexibilizem al-
gumas regras para tornar a 
contratação destes grupos 
mais atraente e os devolva 
ao mercado de trabalho. 

Com isso o emprega-
dor poderá fazer uso do 
Priore – Programa Pri-
meira Oportunidade e 
Reinserção no Emprego 
para pagar um valor dife-
renciado de contribuição 
com o FGTS no caso de 
contratação de trabalha-
dores que tenham entre 18 
e 29 anos e não possuam 
experiência trabalhista 

comprovada em carteira. 
O benefício também pode 
ser obtido caso o profis-
sional tenha 55 anos ou 
mais e esteja há pelo me-
nos 12 meses sem traba-
lhar formalmente.

O outro programa que 
passa a vigorar é o Regi-
me Especial de Trabalho 
Incentivado (Requip), 
Qualificação e Inclusão 
Produtiva. A partir dele as 
empresas podem estabe-
lecer uma relação com os 
trabalhadores semelhantes 
a um estágio. O colabora-
dor deve ser inserido pela 
empresa em um programa 
de formação profissional 
e recebe como remunera-
ção uma bolsa referente a 
meio salário mínimo.

O Requip visa benefi-
ciar jovens entre 18 e 29 
anos que estejam há pelo 
menos dois anos fora do 
mercado forma de traba-
lho ou pertencentes a fa-
mílias de baixa renda que 
sejam beneficiárias de al-
gum programa federal.

A inserção destes novos 
programas pode causar um 
grande impacto no mer-
cado de trabalho ao longo 
dos próximos meses. A 
mobilização causada pelo 

Requip dificilmente será 
capaz de gerar uma solu-
ção em definitivo para os 
profissionais que fizerem 
uso do programa. Mas 
para aqueles mais atentos 
as possibilidades que cada 
um dos programas en-
xergará os benefícios que 
casa um deles pode trazer 
para os profissionais. 

A baixa jornada de 
trabalho exigida dos pro-
fissionais que forem be-
neficiados pelo Requip 
lhes permite consegui-
rem adentrar em algum 
mercado ou empresa que 
poderá gerar uma con-
tratação e a tão sonhada 
estabilidade profissional 
ao fim do contrato inicial 
gerada pelo programa. 
Para além disso aqueles 
que estiverem fazendo 
uso do programa pode-
rão possuir um emprego 
formal com carteira assi-
nada o que também apre-
senta o programa como 
uma faceta de garantir ao 
profissional uma maior 
presença no mercado de 
trabalho e também um 
complemento de renda, 
tão necessário para aque-
les que estão iniciando 
sua jornada profissional. 

Nesta semana o con-
selho do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS), declarou a distri-
buição de R$8,13 bilhões 
do lucro líquido arrecadado 
em 2020. Este valor será di-
vidido entre todos os traba-
lhadores que contribuíram 
com o fundo durante o úl-
timo ano.

Segundo o economista 
e CEO da Express CTB – 
accountech de contabilida-
de, João Esposito, o valor 
recebido será proporcional 
ao saldo que os contribuin-
tes tinham em conta no dia 
31 de dezembro de 2020, 
multiplicado pelo índice de 
0,019. “O benefício cairá 
diretamente na conta FGTS 
até o último dia de agosto, 
e poderá ser consultado via 
app ou site”, complementa.

Como saber se tenho 
direito ao benefício?

São considerados bene-
ficiários todos os trabalha-
dores que tinham saldo po-
sitivo na conta FGTS, seja 
ela ativa ou inativa, no dia 
31 de dezembro de 2020. 
No entanto, vale lembrar 
que as regras para saque 
não foram alteradas. Logo, 
o valor recebido só poderá 
ser sacado a partir das re-
gras predeterminadas, por 
exemplo:
• Demissão sem justa cau-
sa
• Ficar três anos sem regis-
tro em carteira
• Fim do contrato por pra-
zo determinado
• Compra de casa própria
• Saque aniversário

 
Como consultar meu 

extrato do FGTS?
“Acessar o extrato do 

FGTS é bem simples. Você 
pode acessar o portal oficial 
da Caixa Econômica Fede-
ral, realizar o seu login e lá 
estará disponível a opção 
‘FGTS’ e ‘Extrato comple-
to’”, explica o economista. 

 
Sobre a Express CTB

A Express CTB é uma 
accountech que tem o ob-
jetivo de democratizar as 
soluções empresariais para 
negócios. A Express CTB 
auxilia na legalização de 
empresas, certificações di-
gitais, impostos, finanças, 
assuntos jurídicos, depar-
tamentos de contas, entre 
outros, em poucos minutos, 
com tecnologia e consulto-
ria especializada. www.ex-
pressctb.com.br.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Graças as características de alguns textos presentes na Medida 
Provisória (MP) 1045/21 alguns especialistas até apelidaram o 
material de “Mini-Reforma Trabalhista”

https://eipcred.com.br/
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Aposentadoria do MEI  
Muitos trabalhado-

res em função da crise 
no mercado de trabalho, 
e possuindo espírito em-
preendedor, abriram seu 
MEI - Micro Empreen-
dedor Individual. Alguns 
já possuíam experiência 
em alguma área, outros 
se arriscaram numa área 
totalmente nova, mas to-
dos tem uma coisa em co-
mum, são empreendedo-
res e estão regularizados 

perante o INSS. O MEI 
tem seus benefícios, mas 
também tem suas dores. 
Iniciemos pelos benefí-
cios. O Micro Empreen-
dedor Individual pode sim 
se aposentar, mas tem um 
detalhe importante a ser 
observado, só cabe apo-
sentadoria por idade (60 
anos para as mulheres e 
65 anos para os homens) 
e somente pelo valor do 
salário-mínimo. Lembro 

que a idade mínima para 
as mulheres subirá gradu-
almente até alcançar 62 
anos como prevê a Lei. 
Muitos me procuram que-
rendo melhorar sua apo-
sentadoria pois aposenta-
ram sem um planejamento 
adequado e agora querem 
melhorar seu valor, o que 
nem sempre é possível. 
Aposentar-se pelo salário-
-mínimo no Brasil é sofrí-
vel, e se puder ter um salá-

rio melhor que o mínimo e 
contribuir sobre ele, faça. 
Se optar por recolher por 
conta própria, faça, mas 
faça com valores compa-
tíveis com a aposentado-
ria que quer ter um dia. 
Se é um MEI e quer ter 
uma aposentadoria me-
lhor faça contribuições 
complementares. Conti-
nuemos falando sobre o 
MEI. A mulher vinculada 
ao MEI tem direito a Salá-

rio Maternidade, e ambos, 
homem e mulher, podem 
usufruir de Auxílio-Do-
ença, Pensão por Morte 
e Aposentadoria por In-
validez, hoje chamada 
de Aposentadoria por In-
capacidade Permanente. 
Alguns benefícios do tra-
balhador comum não são 
estendidos ao MEI, como 
Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição com salá-
rios acima do salário-mí-

nimo, obtenção de CTC e 
Auxílio-Acidente. O que 
mais atrai os empreende-
dores ao MEI é o valor de 
contribuição, em torno de 
5% do salário-mínimo, 
mas 99% dos contribuin-
tes desconhecem as li-
mitações de ser um MEI. 
Por fim, concluo alertando 
que para se aposentar pelo 
MEI, é necessário ter pelo 
menos 180 contribuições 
(15 anos).

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Caríssimos leitoras e 
leitores, antes de escrever 
sobre o assunto da coluna 
de hoje, quero externar a 
minha satisfação por po-
der participá-los sobre os 
seus direitos que, talvez, 
por não ser de interesse 
estatal, possam desco-
nhecer.

Também não poderia 
estrear a coluna “Justi-
ça em Foco”, sem antes 
agradecer ao meu velho 
amigo Rogério Ripamon-
te, pelo qual gentilmente 
cedeu este oportuno es-
paço para que eu possa 
compartilhar convosco 
estas mal traçadas!

Pois bem, sem mais 
delongas, o que me traz 
aqui hoje é para tratar so-
bre um assunto que afeta 
milhares de trabalhado-
res e ex-trabalhadores 
(pelo menos assim que 
deveriam ser a condi-
ção dos aposentados que 
tanto fizeram pela pátria 
em tempos de outrora) 
regidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho 
– CLT que, após a Cons-
tituição Federal de 1.988 

compulsoriamente pas-
saram a ser contribuintes 
do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, 
popularmente conhecido 
como FGTS. 

De antemão, é de bom 
tom que se diga, embora 
o senso comum é de que 
o empresário que é o vi-
lão da história, deveras, 
não é bem assim, confor-
me veremos adiante.

No que diz respeito 
ao FGTS, é certo que, tal 
fundo público, adminis-
trado pela Caixa Econô-
mica Federal por força da 
Lei 8.177/1999, foi cria-
do para proteger o traba-
lhador demitido sem jus-
ta causa que, por sua vez, 
pode sacar o seu dinheiro 
depositado durante todo 
o período trabalhado 
corrigido pela Taxa Re-
ferencial – TR, mais 3% 
(três por cento) ao ano, 
acrescidos da multa de 
40% (quarenta por cento) 
sobre tal saldo pago pelo 
seu ex-empregador.

Ocorre que, embora o 
princípio do FGTS seja 
justamente o de amparar 

o trabalhador imotivada-
mente despedido, tam-
bém é certo que desde o 
longínquo ano de 1.999, 
a referida TR, índice de 
correção monetária do 
FGTS não acompanha a 
inflação.

Ou seja, trocando em 
miúdos, o prejuízo cau-
sado por tal defasagem na 
conta do FGTS do traba-
lhador é coisa do milênio 
passado!  

Afinal, com a TR os-
tentando seus índices pra-
ticamente zerados desde o 
ano de 1999, os saldos das 
contas do FGTS acaba-
ram sendo remunerados 
tão somente pelos juros 
anuais de 3% previstos na 
Lei 8.036/1990. Ou seja, 
os juros que deveriam, 
supostamente, remunerar 
o capital, não são sequer 
suficientes para repor o 
poder de compra perdido 
pela inflação acumulada, 
não havendo, portanto, 
correção monetária ne-
nhuma.

E como o saldo do 
FGTS também pode ser 
sacado, de acordo com o 

art. 20, inciso V, da Lei 
8.039/1990, para ser utili-
zado como pagamento de 
parte das prestações de-
correntes de financiamen-
to habitacional concedido 
no âmbito do Sistema 
Financeiro de Habitação, 
chega-se a hipótese ab-
surda de que, o trabalha-
dor, tendo o saldo da sua 
conta de FGTS corroído 
pela inflação, não dispo-
nha do suficiente para ad-
quirir a casa própria, de 
forma a necessitar firmar 
contrato pelo SFH (o qual 
foi financiado às suas ex-
pensas), para pagar juros 
muito superiores àqueles 
aos quais foi remunerado, 
cujo efeito afronta o seu 
direito constitucional à 
propriedade. 

O dinheiro que foi-lhe 
subtraído pela má remu-
neração de sua conta, 
então, deverá ser tomado 
emprestado daquele que 
o subtraiu, mediante pa-
gamento de juros.

Tem-se, em resumo, 
que a Lei nº 8.036/90, 
lei específica do FGTS, 
determina que, ao saldo 

de suas contas devem ser 
obrigatoriamente apli-
cado índice de correção 
monetária.

Não sendo a Taxa Re-
ferencial (TR), índice dis-
posto pela Lei 8.177/91, 
hábil a atualizar mone-
tariamente tais saldos, e 
estando tal índice em lei 
não específica do FGTS, 
entende-se que como in-
constitucional a utiliza-
ção da TR para tal fim, 
subsistindo a necessidade 
de aplicar-se índice de 
correção monetária que 
reflita a inflação do perí-
odo, tal como prevê a Lei 
8.036/1990.

Neste viés, a corrente 
majoritária dos Ministros 
do Supremo Tribunal Fe-
deral, compartilham do 
entendimento pela subs-
tituição da TR como ín-
dice atual de correção 
monetária aplicado à 
conta vinculada do FGTS  
pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor - 
INPC ou pelo Índice de 
Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, pelos 
quais atualmente têm 

refletido a variação in-
flacionária brasileira, ao 
contrário da TR que, há 
décadas não serve como 
índice capaz de corrigir a 
variação inflacionária da 
moeda, sendo imprescin-
dível, e por questão de 
justiça, que outro índice 
seja aplicado, seja ele o 
INPC ou IPCA, versando 
a matéria tão somente no 
sentido de qual dos dois 
índices aplicar para cor-
reção dos depósitos de 
FGTS.

Com efeito, a conver-
são do índice de correção 
monetária sobre a conta 
vinculada do FGTS pelo 
STF em substituição da 
TR, quer seja pelo INPC, 
quer seja pelo IPCA-E, 
representará um consi-
derável ganho de capital 
para o trabalhador. 

Portanto, não durma 
no ponto, consulte o seu 
advogado e exerça o seu 
direito!

MARCELO LUÍS GOUVÊA 
PIOLI, é advogado especializa-
do em Direito Processual Civil 

pela Universidade Pontifícia 
Católica de Campinas.

Marcelo Luís Gouvêa Pioli, 
especialista em 

processo civil, em teses tributárias
marceloluis@gouveapioli.adv.br

Esse tema, instigante 
pela natureza dos conflitos 
gerados nas relações de 
consumo, traz à baila (ao 
debate)  importantes dis-
cussões sobre o tema das 
indenizações por danos 
morais, haja vista que não 
é pouco os erros cometi-
dos nesse sentido contra 
os consumidores. 

Comprovado que o de-
vedor não pagou ao credor 
a sua dívida, o devedor, 
sem dúvidas tem o seu 
CPF negativado nos ban-
cos dos devedores, seja ele 
Serasa, SCPC Brasil, Boa 
Vista ou até o protesto in-
devido no cartório. Mas, 
o devedor que pagou ao 
credor determinada obri-
gação, e ter o seu CPF 
negativado nos bancos de 
devedores, sendo que não 
deve nada ao credor, nasce 

para o consumidor o direi-
to de ajuizar ação na jus-
tiça e pleitear dano moral 
por negativação indevida 
do consumidor, além de ter 
que excluir a negativação. 

Essa situação de nega-
tivação indevida do con-
sumidor nos bancos dos 
devedores é corriqueira, 
sendo que tal prática infe-
lizmente é usada de má-fé, 
sendo que o nosso orde-
namento jurídico tem as-
sento nas Jurisprudências 
dos Tribunais de Justiça 
como prejuízo presumido, 
ou seja, não havendo ne-
cessidade de o consumidor 
provar dano que gerou ao 
consumidor, pois os resul-
tados desse dano são pre-
sumidos, vejamos o julga-
do do Supremo Tribunal 
de Justiça – STJ:  

AGRAVO REGIMEN-

TAL NO AGRAVO EM 
RECUSO ESPECIAL. 
INSCRIÇÃO/MANU-
TENÇÃO INDEVIDA 
EM CADASTRO DE 
INADIMPLENTE. DANO 
MORAL PRESUMIDO. 
IN RE IPSA. INDENIZA-
ÇÃO POR DANO MO-
RAL. VALOR RAZOÁ-
VEL. SÚMULA 7/STJ. 
JUROS DE MORA. TER-
MO INICIAL A PARTIR 
DO EVENTO DANOSO. 
SÚMULA 54/STJ. RE-
CURSO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta 
Corte Superior possui en-
tendimento uniforme no 
sentido de que a inscri-
ção/manutenção indevida 
do nome do devedor no 
cadastro de inadimplente 
enseja o dano moral in re 
ipsa, ou seja, dano vincu-
lado a própria existência 

do ato ilícito, cujos resul-
tados são presumidos. 2. A 
quantia de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) não se 
mostra exorbitante, o que 
afasta a necessidade de in-
tervenção desta Corte Su-
perior. Incidência da Sú-
mula 7/STJ. 3. Os juros de 
mora são devidos a partir 
do evento danoso, confor-
me enunciado da Súmu-
la 54/STJ. 4. Agravo não 
provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 
346089 PR 2013/0154007-
5, Relator: Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, 
Data de Julgamento: 
27/08/2013, T4 - QUAR-
TA TURMA, Data de Pu-
blicação: DJe 03/09/2013)

Ainda existe inscrição 
indevida quando a nega-
tivação ultrapassa o prazo 
de 5 anos conforme deter-

mina o §1º, do art. 43, do 
Código de Defesa do Con-
sumidor, senão vejamos:

Art. 43. O consumidor, 
sem prejuízo do disposto 
no art. 86, terá acesso às 
informações existentes em 
cadastros, fichas, regis-
tros e dados pessoais e de 
consumo arquivados sobre 
ele, bem como sobre as 
suas respectivas fontes.

§ 1° Os cadastros e da-
dos de consumidores de-
vem ser objetivos, claros, 
verdadeiros e em lingua-
gem de fácil compreensão, 
não podendo conter infor-
mações negativas referen-
tes a período superior a 
cinco anos.

Caso haja a chamada 
novação da dívida, que se 
trata de um novo negócio 
que vai se dar por via de 
parcelamento, interrom-

pe a chamada prescrição, 
mais conhecida no ditado 
popular de caduca, sendo 
este dentro do período dos 
5 anos renasce a obrigação 
de pagar essa referida “no-
vação”.

Essa chamada “novação 
da dívida” pode ser dada o 
seu aceite via e-mail, te-
lefone, WhatsApp, men-
sagens ou a própria assi-
natura de renegociação de 
dívida com o credor. 

Por fim, se você tiver 
o seu direito lesado pelo 
credor que negativou o seu 
CPF indevidamente nos 
bancos de devedores, lem-
bre-se que você pode sim, 
contratar um advogado e 
ajuizar ação para repara-
ção civil pleiteando danos 
morais. 

Por hoje é só, e tenha um 
excelente fim de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Inscrição indevida em cadastro 
de inadimplentes gera dano moral

Direitos e deveres

Direitos Ocultos – Parte 1 FGTS
JUSTIÇA EM FOCO
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Eng. Agronômo Carlos Rosin
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O conceito de arren-
damento rural é um dos 
mais importantes no di-
reito agrário e está dis-
criminado no artigo 3º 
do Decreto 59.566/66, 
que regulamenta o Es-
tatuto da Terra. Na le-
gislação Brasileira, tais 
contratos estabelecem 
relações jurídicas de 
natureza privada e têm 
como finalidade a explo-
ração da terra, mantendo 
sua função social.

O legislador, ao elabo-
rar o Estatuto, concedeu 
o direito de propriedade 
aos trabalhadores agríco-
las, para que explorassem 
práticas rurais.

[/n] Conceito, direitos 
e particularidades 

Arrendamento rural é 
o contrato agrário em que 
uma das partes cede à ou-
tra o uso e gozo do imó-
vel rural. É como uma es-
pécie de locação de terra. 
Além disso, esse contrato 
pode incluir outros bens, 
benfeitorias e facilidades.

Ele tem o objetivo de 
exploração:

- agrícola;
- pecuária;
- agroindustrial;
- extrativa.

Em contrapartida, a 
pessoa paga certa retri-
buição ou aluguel. Segun-
do o Estatuto da Terra, em 
regra, a quantia máxima 
do aluguel é de 15% do 
valor cadastral do imó-
vel. A exceção fica para 
arrendamento parcial de 
glebas, para exploração 
intensiva da alta rentabi-
lidade, situação em que o 
limite chega a 30%.

Existem, ainda, outras 
particularidades a esse 
tipo de contrato, já que 
ele segue o princípio da 
função social. Os efeitos 
do contrato devem reper-
cutir de forma positiva na 
sociedade, trazendo van-
tagens à população, pois, 
caso contrário, cabe ao 
juiz intervir, para preser-
var o interesse coletivo.

Um exemplo para 
ilustrar a possibilidade 
de intervenção por parte 
do juiz é quando ficam 
estabelecidos, nas cláu-
sulas, juros excessiva-
mente altos. Pois, com a 
alta chance de inadimple-
mento, a circulação do 
crédito fica mais difícil, 
os investimentos produ-
tivos ficam mais baixos 
e o Estado se desenvolve 
mais lentamente.

Quanto ao prazo, a le-
gislação coloca um tem-
po mínimo de 3 anos. 
Porém, cabe renovação 
após o encerramento, 
que pode ser por qual-
quer tempo anual.

As normas de arrenda-
mento rural e recentes de-
cisões do STJ ainda abor-
dam outros detalhes, para 
casos específicos, como 
falecimento e realização 
de benfeitorias. Assim, 
vale uma consulta com 
um profissional especia-
lista para essas e outras 
situações.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O arrendamento rural

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

Bom dia, amigo, leitor.
Semanalmente, esta-

mos tratando sobre um dos 
elementos ou nutrientes 
determinados na análise 
de solo. Hoje vamos tratar 
sobre o elemento POTÁS-
SIO (K); mas, para que 
serve o Potássio e qual o 
seu benefício. Em que, a 
falta de Potássio pode in-
terferir? Então, vamos lá.

O que é o Potássio (K)?
O Potássio é um ma-

cronutriente primário e é 
encontrado em abundância 
na planta. No entanto no 
solo é facilmente lixivia-
do, ou seja, vai para cama-
das mais profundas com 
certa rapidez por meio da 
infiltração da água de chu-
va ou irrigação. O Potássio 
é muito solúvel. A princi-
pal forma de absorção do 
Potássio pelas plantas é 
através das raízes.

Importância do Potássio:
• Não forma compostos 
orgânicos, isso o torna 
muito móvel nas plantas;
• Encontra-se disponível 
na forma iônica (K+) e é 
absorvido pelas raízes jun-
tamente com a água;
• Atua na transpiração e 
absorção de água na plan-
ta, portanto, interfere dire-
tamente na fotossíntese;
• Tem um papel de gran-
de importância no trans-
porte de açúcares na plan-
ta.

Funções do Potássio:

• Manutenção do pH das 
células e tecidos da planta 
entre 7 e 8;
• Atua nos sistemas enzi-
máticos;
• Turgor – age na consti-
tuição da firmeza da pare-
de celular da planta;
• Atua na absorção de 
água;
• Equilibra a transloca-
ção de nutrientes na plan-
ta;
• Atua no transporte e 
armazenamento de carboi-
dratos;
• Ativa a absorção do Ni-
trogênio e a síntese de pro-
teínas.

Efeitos do Potássio na 
planta:
• Aumento do teor de 
Amido, de Proteína nos tu-
bérculos e grãos;
• Interfere na coloração, 
aroma, teor de vitamina 
“C” nos frutos;
• Permite maiores perío-
dos de armazenamento nos 
frutos de Banana, Tomate, 
nos tubérculos de Batata e 
outros;

• Aumenta a resistência a 
pragas e moléstias;
• Aumenta a resistência 
ao acamamento de planta;
• Aumenta o nodulação 
das leguminosas;
• Aumenta a resistência 
às secas e baixas tempera-
turas;
• Interfere no crescimen-
to das raízes. 

Sintomas de deficiência 
de Potássio nas plantas:
• Aumenta o acamamen-
to de plantas;
• Inibição do crescimen-
to das plantas e raízes;
• Apresenta Clorose nas 
folhas mais velhas;
• Atrasa a floração;
• Reduz o crescimento 
dos frutos.

Inicialmente os sinto-
mas de deficiência apare-
cem em folhas velhas, e 
é caracterizado por uma  
clorose com posterior ne-
crose nas bordas e no ápice 
das folhas. 

Um meio de se prevenir 
a existência da deficiência 

ou não de Potássio é por 
meio da Análise Foliar.

Para evitarmos os in-
convenientes de uma falta 
de Potássio no solo, deve-
mos realizar a análise des-
se solo e fazermos a corre-
ção necessária.

As metodologias utili-

zadas nos laboratórios para 
extração do Potássio, são 
as mesmas utilizadas para 
a determinação do Fós-
foro, ou seja, Solução de 
Melich e Resina Trocadora 
de Íons.

Os resultados são ex-
pressos em cmolc/dm3 ou 

mmolc/dm3. Deve-se ficar 
atento á unidade que está 
expresso o resultado para 
não ocorrer erros na reco-
mendação da adubação.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia a ser uti-
lizada deverá ser a utiliza-
da em sua região, se for no 
estado de São Paulo, deve-
-se solicitar a metodologia 
da Resina, se nos demais 
estados da união o extrator 
de Melich.

Espero ter conseguido 
de uma forma bem simples 
e resumida, explicar sobrel 
a importância do nutrientes 
Potássio (K+) determinado 
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
Fone / WhatsApp - (19) 99363-8210
e-mail: ecofarm.agroambiental@gmail.com

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
https://jaguarplasticos.com.br/
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Agosto dourado: Grupo 
UniEduK incentiva o aleitamento materno em 
programas voltados à população

No mês do aleitamen-
to materno no Brasil, o 
Grupo UniEduK reafir-
ma seu compromisso de 
promover a educação so-
cialmente responsável e 
propiciar uma formação 
prática prestando atendi-
mentos e orientações gra-
tuitas à puérperas voltadas 
à promoção e incentivo à 
amamentação.

Em parceria com a Pre-
feitura de Indaiatuba, alu-
nos e professores do curso 
de Medicina estão envol-
vidos tanto em atividades 
realizadas no Ambulató-
rio da Saúde da Mulher 
e Criança, localizado 
Centro Escola de Saúde 
da Mulher (Cesmu), do 
Centro Universitário Max 
Planck - UniMAX, e em 
outros campos de estágio 
como Unidade Básica de 
Atendimento e Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (HAOC).

“A cidade de Indaiatuba 

conta com uma completa 
rede de atenção à saúde da 
mulher, gestante e puérpe-
ra do município para ga-
rantir acesso e qualidade 
ao pré-natal e atenção es-
pecializada ao recém-nas-
cido. E o Grupo UniEduK 
participa ativamente dessa 
parceria com o curso de 
Medicina”, afirma o pro-
fessor do curso de Medici-
na da UniMAX, José Ro-
berto Stefani, e chefe do 
departamento de pediatria 
no HAOC.

Entre as iniciativas re-
alizadas pela Prefeitura 
estão o Programa Nascer 
Bem, criado em 1988 para 
atender aos recém-nasci-
dos e suas genitoras nos 
hospitais do município e 
oferecer orientações so-
bre amamentação, higiene 
do bebê e de suas roupas, 
exames como teste do 
pezinho e orelhinha, va-
cinação, agendamento de 
puericultura para crianças 

atendidas na rede de saú-
de.

“É importante ressaltar 
que a equipe do Nascer 
Bem realiza visitas domi-
ciliares para crianças com 
classificação de risco, e 
nessas visitas e (tirar) re-
forçamos as orientações 
já feitas no hospital. Tam-
bém realizamos orienta-
ção sobre ordenha e ar-
mazenamentos do leite 
materno para as mães tra-
balhadoras além de reali-
zarmos palestras informa-
tivas em Unidade Básica 
de Saúde e Organizações 
Não Governamentais 
(ONG)”, conta o profes-
sor do curso de Medicina, 
que também integra o pro-
grama.

Além do trabalho de 
todos voltados à ama-
mentação, as mães com 
dificuldades na amamen-
tação são atendidas pelas 
enfermeiras do Ambula-
tório da Saúde da Mulher 

e Criança. “As principais 
queixas são relacionadas à 
dor na amamentação, fis-
suras nos mamilos e baixa 
produção de leite”, conta 
a coordenadora do ambu-
latório Ana Freitas.

As interessadas em 
participar do programa 
Nascer Bem podem reali-
zar agendamento pelo te-
lefone (19) 3935-2791 ou 
pelo e-mail saude.progra-
manascerbem@indaiatu-
ba.sp.gov.br .

Sobre o curso de 
Medicina do Grupo 
UniEduK

Autorizado pelo MEC 
com Nota Máxima (Nota 
5), o Curso de Medicina 
do Grupo UniEduK tanto 
de Jaguariúna quanto de 
Indaiatuba oferece uma 
formação profissional di-
ferenciada que alia ciên-
cia, tecnologia e huma-
nização. O curso vem se 
consolidando como um 

dos mais conceituados do 
Estado de São Paulo e do 
Brasil, tanto pelo inves-
timento na qualidade de 
ensino, corpo docente, 
infraestrutura, quanto nas 
experiências acadêmicas 
proporcionadas e que en-
riquecem o potencial e as 
oportunidades dos nossos 
alunos. Essa formação de 
alto nível, reconhecida 
pelo Ministério da Edu-
cação, por meio das notas 
máximas obtidas em todas 
os itens das dimensões de 
avaliação, nos coloca en-
tre os 5% Melhores Cursos 
de Medicina do Brasil, e o 
ensino baseado nas mes-
mas metodologias usadas 
em Universidades, como 
Harvard, MIT e Oxford, 
garante a oportunidade de 
integrar à sociedade, pro-
fissionais distintos e de al-
tíssima performance.

 O Grupo UniEduK 
tem convênio com as Pre-
feituras de Jaguariúna, 

Indaiatuba, Holambra, 
Santo Antônio de Posse, 
Pedreira, Amparo e com 
o Hospital Municipal de 
Jaguariúna e com o Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo - HAOC em In-
daiatuba. Além dos hos-
pitais de Pedreira, Am-
paro (Santa Casa Anna 
Cintra e Beneficência 
Portuguesa), e o Hospital 
Samaritano, garantem o 
desenvolvimento das prá-
ticas no Sistema de Saú-
de. A cooperação com o 
Hospital Sírio-Libanês 
responde pela qualifica-
ção do corpo docente e 
dos preceptores em meto-
dologias ativas e em tec-
nologias inovadoras na 
assistência, gestão e edu-
cação na saúde. Núcleos 
de apoio aos docentes e 
estudantes e de gestão 
e avaliação curriculares 
garantem a qualidade e a 
atualização permanentes 
da formação.

14

educação

Só no primeiro semestre foram atendidas aproximadamente 2 mil puérperas, na cidade de Indaiatuba
DIVULGAÇÃO 

https://grupounieduk.com.br/
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3ª Interior Cup conta com 5 categorias, 12 
clubes, 52 equipes e mais de 1.300 atletas

Diretoria do Buenópolis projeta reabertura do Estádio Leonardo Frare para setembro

Esporte Morungabense

Tudo pronto!!!!! A 3ª 
edição do Interior Cup já 
tem data para realizada. 
Será entre os dias 11 de se-
tembro e 04 de dezembro. 
A competição conta com 12 
equipes, as quais, obrigato-
riamente terão 4 categorias 
cada uma, ou seja, sub 11 
(2010), sub 12 (2009), sub 
13 (2008) e sub 14 (2007). 

Na oportunidade serão 
formados três grupos divi-
didos regionalmente, sen-
do que, seus jogos serão 
disputados aos sábados e/
ou domingos de manhã e 
possivelmente em alguns 
feriados. Dessa forma, com 

A diretoria do Buenó-
polis FC está correndo 
contra o tempo para pro-
mover uma modesta re-
abertura para o dia 4 de 
setembro (sábado) com 
a realização da 1ª Copa 
Renato – Morungaba de 
futebol de base – Sub 
14, onde estarão parti-
cipando as equipes do 
Projeto Bugrinho – Uni-
dade Morungaba, AD 

São Caetano/VC, AD 
Taubaté e Jaguar/Toque 
de Bola – SP.                        

No domingo dia 05 de 
setembro jogam as catego-
rias sub 11, sub 13 e sub 
14 bugrinas, as quais, irão 
receber as equipes do pro-
jeto social AS-04 do ex-
-jogador do São Paulo FC, 
Flamengo-RJ e seleção 
brasileira Alex Silva (Piru-
lito). Confira a programa-

ção abaixo:

Sábado (04/09) 
1ª Copa Renato de Futebol 
de Base – Sub 14
09h - Projeto Bugrinho x 
Projeto Jaguar (J1)
10h - AD São Caetano x 
AD Taubaté (J2)
15h – Perdedor J1 x Perde-
dor (J2)
16h – Vencedor J1 x Ven-
cedor (J2) 

Domingo (05/09)
Projeto Bugrinho x AS-04
08h30 – Categoria Sub 11
09h30 – Categoria Sub 13
10h30 – Categoria Sub 14

Já para o dia 7 de se-
tembro (terça-feira/fe-
riado nacional ) serão 
realizados mais três jo-
gos, desta vez, contra as 
equipes do Projeto Bu-
grinho de Campinas, co-

mandada pelo Profº An-
dré Ceará, ex jogador do 
Guarani FC. Confiram 
abaixo a programação 
completa dos jogos.

Terça Feira (07/09)
Projeto Bugrinho – Mo-
rungaba x Projeto Bugri-
nho - Campinas
08h30 – Categoria Sub 10
09h30 – Categoria Sub 12
10h30 – Categoria Sub 14

Prof. Julio 
do Vadu

Categoria sub 10 (2011) 
tem início em outubro

Dando prosseguimento na terceira edição do Interior Cup 2021, 
a comissão organizadora deve promover uma competição 
paralela pela categoria sub 10 para garotos nascidos em 2011. 
Na oportunidade, os jogos serão realizados aos domingos 
de manhã e/ou nos feriados. A princípio está previsto para 
a competição começar no dia 12 de outubro com seis jogos, 
sendo rodadas triplas em duas cidades diferentes, onde poderá 
ser aproveitado o ajuste do gramado e também a arbitragem 
para todos os jogos, dessa forma, minimizando as despesas 
com arbitragens e também a logística para montagem e 
desmontagem dos campos reduzidos. 

a participação de 12 agre-
miações, teremos 48 times 
e mais de 1.200 garotos 
com idades entre 10 e 14 
anos, dessa forma, tornan-

do-se a maior competição 
do estado de São Paulo em 
2021, superando a União 
Cup em números de atletas. 
Essa competição foi ideali-

zada e organizada por três 
gestores de futebol de base 
no início 2018 e contou 
com a participação de cinco 
clubes, Guarani FC, EC Rio 
Branco de Americana, AA 
Internacional de Limeira, 
Primavera EC de Indaiatu-
ba e Grêmio São Carlense. 

Em 2019 a competição 
contou com a participação 
de seis clubes com a inclu-
são do SC Atibaia, em 2020 
a competição não foi reali-
zada devido ao Covid-19. 
Para 2021 a expectativa do 
grande aumento de clubes 
deve-se a vários fatores, en-
tre eles o longo tempo sem 

competições de alto nível, 
a excelência na organiza-
ção e aos altos custos das 
competições vinculadas aos 
órgãos particulares, sendo 

que, no Interior Cup esse 
custo chega a ser 60% abai-
xo do que se é cobrado nor-
malmente em outras com-
petições do mesmo nível. 
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Alfaiataria em destaque! 

Não se preocupe se o mundo é justo ou injusto, ele é real!

Maquiagem e beleza
Vitoria Saviolli

Quem não gosta de se vestir 
com elegância né? As peças de 
alfaiataria ganharam grande 
destaque no guarda-roupa 
da mulherada e passarelas, 
tornando-se um verdadeiro 
vício das fashionista. Calças 
bem cortadas, terninhos, saias 
e camisas, blazers, looks ideais 
para o trabalho. 
Ele apareceu muito nas 
produções de passarelas 
nos últimos anos e tomou as 
ruas das cidades. Mas como 
podemos deixar este estilo mais 
urbano? Combine com tênis, 
prefira peças bem coloridas e 
com recortes menos óbvios. 
Combine cores contrastantes 
ou monte blocos de cores. 
Junte isso tudo com acessórios 
divertidos e pronto: um look 
de alfaiataria moderno e cool. 
E para completar invista em 
peças diferenciadas, como 
o blazer capa da Loja Paula 
Savioli, uma peça exclusiva e 
cheia de elegância.  
Siga @lojapaulasavioli

Loja da Ina: a sua loja exclusiva de produtos de maquiagem e beleza. Uma loja 
com conceito inovador! Produtos de alto nível a um preço acessível. 
A missão da Loja da Ina é ajudar a cliente a se sentir mais feliz e bonita, 
melhorando sua imagem e autoestima. O atendimento é totalmente 
personalizado, pois você pode testar os produtos antes de comprar e as 
colaboradoras são especialistas que te ajudam a encontrar o produto ideal 
para você! Marcas nacionais e importadas, para todos os gostos e bolsos! 
A Loja da Ina tem um ambiente agradável com um espaço dedicado para 
maquiagem e design de sobrancelhas. Além de curso de automaquiagem, 
a loja leva seu conhecimento para sua empresa e kits acessíveis. Outra 
comodidade, é que você pode escolher os produtos na loja virtual  https://
lojadaina.com.br e fazer a retirada na loja física ou receber no conforto de 
casa, como preferir. 
Quem prefere o atendimento presencial está convidada a passar em nossas lojas, 
no centro de Jaguariúna e de Santo Antônio de Posse. Quer saber um pouco mais, 
venha viver nova experiência.  Moda beleza e atitude é na Loja da Ina!

É preciso comer de 3 em 3h?

Essa é uma dúvida 
muito comum que recebo 
diariamente no meu Insta-
gram e em meu consultó-
rio. Quantas refeições devo 
fazer para emagrecer?

Antes de mais nada, va-
mos entender como funcio-
na o emagrecimento:

- Para emagrecer deve-
mos ingerir menos calorias 
do que nosso corpo gasta, 
ficar no famoso déficit ca-

lórico. Por exemplo: gasta-
mos 2000kcal/dia e ingeri-
mos 1500kcal, ficamos em 
um déficit de 500kcal, e aí 
emagrecemos!

Esse é o ponto chave 
do emagrecimento, comer 
menos do que gasta.

Agora, pensando em po-
tencializar esse emagreci-
mento, será melhor fazer 2, 
3, 4 ou 5 refeições por dia? 
Será que tem diferença? 

Segundo os estudos, 
pensando em PERDA DE 
PESO e PERDA DE GORDU-
RA, não tem nenhuma di-
ferença você fazer 2 ou 5 
refeições, DESDE QUE você 
ingira a MESMA quantidade 
de calorias no dia.

Ou seja, se você fizer 5 
refeições que no total do 
dia somam 1500kcal, dá 
no mesmo você fazer 2 re-
feições de 750kcal cada, 

somando 1500kcal no dia. 
Entenderam? O Déficit ca-
lórico é que importa.

Portanto não existe 
regra, converse com seu 
nutricionista e juntos defi-
nam a melhor estratégia de 
acordo com a sua rotina.

Quantas refeições você 
faz por dia? Eu faço em mé-
dia de 4 a 5 refeições 

Deixe seu comentário 
em meu Instagram!

Gabriel Lira

Ao final de 2019 muitos pularam 7 ondas, 
fizeram promessas, juras de amor, 
brindaram o ano que chegava, que traria 
a esperança de novidades, de coisas boas, 
nascimentos, casamentos, planos na 
carreira, viagens, concretização de sonhos. 
Alguns não tão otimistas esperavam ao 
menos um ano melhor, porque pensávamos 
que 2019 tinha sido um ano difícil.
De repente 2020, aulas canceladas, 
fechamento do comércio, desemprego, 
medidas de segurança, uso de mascaras, 
álcool em gel, distanciamento. Tivemos 
de aprender tantas coisas novas.... Nos 
distanciar, engavetar sonhos, planos, 

mudar o nosso planejamento.
Junto ao Covid vieram um mix de 
turbulências... ansiedade, depressão, falta 
de perspectiva, a insuficiência, dentre 
outras coisas que afetaram o psicológico 
de muitos. 
Porém, para aqueles que chegaram até 
aqui, eu garanto, talvez você ainda não 
saiba, mas hoje, você é muito mais forte! 
Você não imagina o quanto amadureceu.
Amadureceu tanto que suportou o tédio, 
encarou a solidão, buscou realizações em 
pequenos acontecimentos do dia a dia, 
encontrou a solidariedade, a empatia, a 
união e a amizade.
2020, o ano da superação. 2021 o ano do 
ressurgimento!  

Parabéns a nós que chegamos até 
aqui, as vezes bambeando, prestes a 
cair, mas segurando nas cordas e se 
levantando novamente. Parabéns a nós 
que aprendemos a dar valor ao pouco. 
Parabéns a nós que aprendemos a valorizar 
a família e aqueles que estão a nossa volta. 
Quero deixar claro que o ano ainda 
não acabou, o universo te dá uma nova 
oportunidade todos os dias! Independente 
de tudo que aconteceu até agora, NÃO 
DEIXE DE CAMINHAR.
Já dizia um gordinho muito sábio “Cada 
passo que eu dou, me aproxima de onde 
quero chegar, e me afasta de onde estou” - 
Ursinho Pooh.
Em 2020 travamos uma “guerra”, em 2021 

vencemos algumas 
batalhas, que 
daqui para a 
frente a vitória 
vire rotina, e que 
a esperança de 
um futuro melhor 
seja o combustível 
para continuarmos 
caminhando.
É preciso dar valor aos que estão 
conosco, ninguém é feliz sozinho. Sozinho 
alcançamos, juntos dividimos e, quem 
divide, multiplica!
A escolha é simples: Reclamar ou abrir a 
mente e aprender, o dia será o mesmo, o 
resultado não!

Quero emagrecer, preciso comer de 3 em 3 horas? 

Nutricionista Matheus Rondini – CRN 59921
@nutricionistamatheusrondini

https://lojadaina.com.br
https://lojadaina.com.br
https://www.netellinternet.com.br/
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21 de agosto de 2021bastidores da fama
Bastidores da Fama: Com Ricky Galvão 

Bafão na realeza ... Aumentam os boatos e rumores de que o Príncipe 
Charles poderia não ser pai de Harry. Essas insinuações rolam há 
décadas, de que Harry poderia ser filho na verdade do major do 
exército britânico James Hewitt, com quem a Princesa Diana teve um 
romance secreto, durante a década de 1980.

A Polícia Federal (PF) cumpriu na manhã desta sexta-feira, 20,  29 mandados de busca e 
apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF ). Entre os alvos estão o cantor 
sertanejo Sérgio Reis.
Em nota, a PF informou que o objetivo das medidas é apurar “o eventual cometimento 
do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e 
ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como 
contra os membros dos Poderes”. 

O romance de Andressa e Nasser durou para além do Big Brother 
Brasil 13 e agora, 8 anos depois, o casal que se conheceu no 
famoso programa, oficializou a união com um lindo casório! A festa 
aconteceu na tarde de quinta-feira, 19, em Itu, Interior de São Paulo. 

Continua a guerra entre Andressa Urach e Anitta... Urach soltou 
o verbo novamente, desta vez citando a religião da cantora e a 
liberdade sexual, após ser criticada por uma internauta, “A diferença 
minha e da Anitta é que: eu era macumbeira, ela ainda é. Eu cobrava 
caro para dormir com alguém. Já ela dá de graça mesmo pra todo 
mundo”, soltou a ex-Miss Bumbum.

O romance secreto da 
cantora americana Adele 
com Rich Paul, agente do 
astro do basquete LeBron 
James, já tem pelo menos 
três meses. A cantora 
chegou a ser fotografada 
durante uma partida da 
NBA, onde ela se sentou 
ao lado de LeBron e todos 
tinham dúvida de quem a 
cantora realmente estava 
namorando, LeBron ou 
Rich Paul... Até que Adele e 
Rich resolveram assumir o 
romance.

Na última quarta-feira, 
18 de agosto, a atriz 
Paolla Oliveira usou a sua 
conta no Instagram para 
desabafar sobre uma perda 
para a Covid-19. A atriz 
compartilhou uma foto 
com a seguinte mensagem: 
“A lagarta não entende o 
processo, mas aceita as 
mudanças”. Paola não 
revelou a quem se referia sob 
a perda. 

Antônia Fontenelle foi intimada a depor na polícia civil em 
um inquérito sobre um suposto crime de preconceito de raça. 
A acusação é da época que Antônia Fontenelle resolver se 
posicionar sobre o caso de agressão de DJ Ivis contra a ex-
mulher Pamella Holanda. Na época, a apresentadora ficou 
indignada com o caso e usou termos considerados xenofóbicos.

Ze Neto e Cristiano de 
férias em Cancún no 
México tomaram um baita 
susto, os cantores junto 
com a familia, tiveram 
que enfrentar um furacão 
com rajadas de vento 
de mais de 130 km/h e 
presenciaram a água 
invadir o hotel, janelas 
quebrarem e várias árvores 
caíram. Apesar do susto, 
a dupla usou a rede social 
para acalmar os fãs que 
estavam bem e tudo já 
passou.

O cantor Zeca Pagodinho, que estava internado para tratar complicações da Covid-19, 
teve alta na quinta-feira, 19. O boletim médico, sucinto, confirmou a saída do músico da 
unidade hospitalar para descansar em casa. Na saída o cantor brincou com a imprensa que 
o aguardava na saída... “Pulmão e Fígado... Dexxxz” 
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Contrata:

Conhecimentos:

Encaminhar currículo para:
rh.jag@mte-thomson.com.br

Nível superior será apreciado
Com experiência na função 
Inglês fluente 

Auxiliar Compras Internacional 
para atuar na área de 

Compras Internacional 

 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. 

EMPREGOS

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com 23 cargos com vagas de emprego a serem preenchidas. Na lista, há oportunidades para ajudante de mo-
torista, caseiros, garçom, massoterapeuta, por exemplo. Confira a lista completa abaixo.
As vagas são atualizadas todos os dias e são para todos os gêneros e algumas exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho. A remuneração e o número de vagas para 
cada oportunidade são informados no próprio atendimento. Interessados devem comparecer à unidade com Carteira de Trabalho, RG, CPF e número do PIS.

• AJUDANTE DE MOTORIS-
TA P/ MATERIAL DE CON-
STRUÇÃO - alfabetizado / com 
ou sem experiência, ter bom 
porte físico, carregamento de 
material de construção / horário 
de trabalho de Segunda a Sába-
do, das 7h as 16h, Sábado das 
8h as 12h / Salário R$1.611,75 
+ Gratificação + Vale trans-
porte + Convênio farmácia + 
Odontológico + Médico 

• ALMOXARIFE - médio / conhe-
cimentos em Pacote Office (Word 
e Excel, Emissão e Entrada de 
Nota Fiscal,gestão de estoque e 
em Inventários /Horário de  tra-
balho de segunda a sexta das 7h 
as 17h / Salário R$1937,00 + 
R$100,00 de bonificação + Vale 
transporte + refeição

• ASSISTENTE DE LOGISTI-
CA - Médio completo / com 
experiência em informações 
da operação e transporte, lib-
erar veículos,recebimento, 
devolução, inventário etc/ 
Horário de trabalho de segunda à 
sábado 1º turno das 8h as 16h ou 

2ºturno das 16h as 00h / Salário 
r$1.731,00 + Vale transporte + 
Convênio Médio + Odontológi-
co + Refeição + Cesta básica + 
Cartão Farmácia + Seguro de 
Vida + Clube de Vantagens. Lo-
cal de trabalho S A de Posse

• ATENDENTE DE LANCHO-
NETE -  com experiência em 
atendimento -  horário de tra-
balho de segunda a sábado: 
09:45h as 18:21h, domingo 
8:45h as 17:00h, 1 folga na sem-
ana, 1 domingo no mes / ter vei-
culo pp / Salário R$ R$1426,00 
+  Vale transporte 

• AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO/FINANCEIRO - médio 
/ domínio de Excel / experiên-
cia em contas a pagar e rece-
ber, fluxo de caixa, rotinas ad-
ministrativas em geral / horário 
de trabalho de segunda a sexta 
das 8h as 17h/  possuir veiculo 
próprio, local não tem acesso 
por transporte publico  / salário 
R$1600,00 +  vale transporte

• AUXILIAR CONTÁBIL - 

técnico ou superior na area de 
contabilidade / com experiên-
cia Elaboração de balancetes 
e demonstrativos,classificação 
de despesas,calcular impostos 
(PIS,CONFINS,ICMS, etc),im-
postos retidos,analisar contas 
patrimoniais/Horário De segun-
da a sexta das 8h as 17:30h / 
Salário R$1.500,00 + Vale ali-
mentação + Vale transporte

• AUXILIAR DE COZINHA P/ 
RESTAURANTE - fundamen-
tal / com experiência / disponib-
ilidade de horário de segunda 
a domingo, 1 folga na semana 
e 1 domingo no mes / Salário 
R$1500,00

• CHAPEIRO - médio - com ex-
periência / Preparo de porções, 
montagem de pratos, carnes, 
lanches / horário segunda a 
domingo com 1 folga na se-
mana das 09h as 17h / salário 
R$1500,00 + vale transporte + 
vale alimentação R$103,68 + 
gorjeta R$97,00 

• CONFEITEIRO - alfabetizado 

/  com experiência / horário de 
trabalho das 12h as 19:20h, es-
cala 6x1/ salário R$ 1800,00

• CONFERENTE - médio / com 
ou sem experiência / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 
8h as 18h / salário R$1587,00 + 
vale alimentação + refeição + 
assistência medica 

• ELETRICISTA DE AU-
TOMÓVEIS - com experiência 
/ horário de trabalho de segunda 
a sexta das 8h as 18h/ salário a/c

• ESTAGIÁRIO DE TI - cursan-
do superior ou técnico na área / 
suporte a atendimentos relacio-
nados a TI, suporte em departa-
mentos locais e remotos, atender 
os chamados de manutenção, 
etc./ horário de trabalho de se-
gunda a sexta das 8h as 15h /
Bolsa auxilio R$ 1.000,00 + vale 
transporte + refeição 

• FONOAUDIOLOGA - com ou 
sem experiência 

• GARÇOM - com experiência 
/ horário de trabalho das 9h as 
17h ou 17h a 01:20h,segunda 

à domingo 1 folga na semana /
Salário R$1380,00 + cartão ali-
mentação R$103,68 + refeição

• MECANICO DE MA-
NUTENÇÃO DE MAQUINAS 
- com experiência em  ma-
nutenção equipamentos de jar-
dim, cortadores de grama, roça-
deira, etc /  CNH A/B / desejável 
técnico mecânica / mecatrônica 
/ horário segunda a 8h as 18h / 
salário $ 2.100,00 + 30% peri-
culosidade + vale transporte + 
vale refeição + vale alimentação

• MONTADOR DE MÓVEIS 
PLANEJADOS - fundamen-
tal - com experiência / CNH B 
- horário de trabalho das 7h as 
17h de segunda a sexta / salário 
R$ 2500,00 +  cesta básica

• OPERADOR DE EMPILHA-
DEIRA - médio / com ou sem 
experiência e curso de empilha-
derista / horário de trabalho de 
segunda a sexta das 8h as 18h 
/ salário R$1701,00 + vale ali-
mentação + refeição + assistên-
cia medica. 
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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:

JOSÉ CARLOS ZAMPIERI e MARINETE LEO-
NARDO GODOY. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
jardineiro, divorciado, nascido em SÃO PAULO, SP, 
no dia 21 de julho de 1954, residente e domiciliado na 
Rua Queiroz, Nº 6242, Terras da Capela de Santo An-
tônio, JAGUARIÚNA, SP, filho de CLAUDIO ZAM-
PIERI e de LINDA PREVIATTO ZAMPIERI. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, do lar, divorciada, nascida 
em OSASCO, SP, no dia 07 de setembro de 1976, re-
sidente e domiciliada na Rua Queiroz, Nº 6242, Terras 
da Capela de Santo Antônio, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de JOSÉ RICARDO CASSEMIRO GODOY e de 
RITA LEONARDO. 

GEAN DE JESUS SILVA e SARA LÁZARO FLO-
RENCIO DOS REIS. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
marmorista, solteiro, nascido em ESPINOSA, MG, 
no dia 10 de outubro de 1998, residente e domicilia-
do na Rua Benedito Norival Caetano, Nº 233, Jardim 
Pinheiros, JAGUARIÚNA, SP, filho de CARLINHOS 
EVANGELISTA DA SILVA e de SIMONICA MARIA 
DE JESUS. Ela, de nacionalidade Brasileira, estudan-
te, solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
17 de maio de 2003, residente e domiciliada na Rua 
Benedito Norival Caetano, Nº 233, Jardim Pinheiros, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de APARECIDO JOSÉ 
FLORENCIO DOS REIS e de CLAUDIA MARIA 
LÁZARO FLORENCIO DOS REIS. 

JOÃO GABRIEL TREVISAN MISSAGLIA e MA-
RIANA COSTA RODRIGUES. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, empresário, solteiro, nascido em CAMPI-
NAS, SP, no dia 03 de setembro de 1992, residente e 
domiciliado na Rua Nelson Righi, Nº 47, Residencial 
Parque dos Ipês, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOÃO 
ALBERTO MISSAGLIA e de BERENICE FANHANI 
TREVISAN MISSAGLIA. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, empresária, solteira, nascida em SÃO PAULO, 
SP, no dia 31 de maio de 1993, residente e domiciliada 
na Rua Dal’Bo, Nº 146, Jardim Zeni, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de EDSON CARLOS RODRIGUES e de 
ADRIANA REIS COSTA RODRIGUES. 

JOÃO PAULO FERREIRA RODRIGUES e MONI-
QUE CORRÊA MAZARINI. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, engenheiro de produção, solteiro, nascido 
em ARCEBURGO, MG, no dia 08 de agosto de 1985, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Lana, Nº 359, 
Recanto Jaguary, JAGUARIÚNA, SP, filho de OS-
MAR RODRIGUES e de MARIA HELENA FERREI-
RA RODRIGUES. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
psicóloga, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
21 de março de 1991, residente e domiciliada na Rua 
Pedro Lana, Nº 359, Recanto Jaguary, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de DÁLCIO APARECIDO MAZARINI e de 
ROSEMARY DE FÁTIMA CORRÊA CARPI. 

ANTONIO PIO DE OLIVEIRA NETO e LAÍSA 
BORGES DIÓRIO. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
engenheiro civil, solteiro, nascido em CONCEIÇÃO 
DOS OUROS, MG, no dia 10 de abril de 1991, resi-
dente e domiciliado na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO PIO 
DE OLIVEIRA JUNIOR e de MONICA DE BARROS 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, jornalis-
ta, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 20 de 
agosto de 1991, residente e domiciliada na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de FLÁVIO DIÓRIO JUNIOR e de SILVANA BOR-
GES DA COSTA. 

MARCOS ALVES SILVA e TERESINHA FERNAN-
DA DA SILVA LIMA. Ele, de nacionalidade Brasilei-
ra, marmorista, solteiro, nascido em CARAÍ, MG, no 
dia 07 de março de 1997, residente e domiciliado na 
Rua Eurico Lucilo Bergamasco, Nº 66, Vila Primavera, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ MARIA CALDEI-
RA ALVES e de ALBERTINA ALVES SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, atendente, solteira, nascida 
em NOVA OLINDA, PB, no dia 31 de março de 2002, 
residente e domiciliada na Rua Eurico Lucilo Berga-
masco, Nº 66, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de FERNANDO PEREIRA LIMA e de AVELINA 
MARIA DA SILVA LIMA. 

JOSÉ DANILO DE SANTANA SANTOS e MILENA 
VITÓRIA ZAMPIERI VIVALDO. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, serviços gerais, solteiro, nascido em 
ARACAJU, SE, no dia 04 de novembro de 2001, re-
sidente e domiciliado na Rua Silvia Bueno, Nº 788, 
Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de JOSÉ 
CARLOS DE SANTANA e de MARIA ELIZANGE-
LA FRANCISCA DOS SANTOS. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 10 de dezembro de 2002, residente e domici-
liada na Rua Silvia Bueno, Nº 788, Jardim Dom Bosco, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de DEVANIR BARBOSA 
VIVALDO e de MÁRCIA CRISTINA ZAMPIERI. 

EWERTON MARTINS DE SOUSA e GISELE CA-
ROLINA APARECIDA RAMALHO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, técnico de telecomunicações, 
solteiro, nascido em SANTO ANDRÉ, SP, no dia 11 
de setembro de 1995, residente e domiciliado na Rua 
Amélio Vendrame, Nº 211, Jardim Sylvio Rinaldi I, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de BRUNO BORGES DE 
SOUSA e de ELENICE MARTINS DO NASCIMEN-
TO. Ela, de nacionalidade Brasileira, inspetora de alu-
nos, solteira, nascida em AMPARO, SP, no dia 18 de 
agosto de 1989, residente e domiciliada na Rua Amélio 
Vendrame, Nº 211, Jardim Sylvio Rinaldi I, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JOSÉ CARLOS RAMALHO e de 
CÉLIA BUENO DE TOLEDO RAMALHO. 

ANDRÉ LUÍS FERREIRA DE AQUINO e AMANDA 
MARIA ALVES DE ARAUJO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, assistente de logística, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 16 de março de 1999, resi-
dente e domiciliado na Estrada Judite dos Santos Pinto, 
Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOILSON SANTOS DE AQUINO e de MAR-
GARETE CONCEIÇÃO ANDRADE FERREIRA. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 03 de fevereiro de 1995, resi-
dente e domiciliada na Estrada Judite dos Santos Pinto, 
Nº 695, Jardim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de WAGNER ANDERSON BARBOSA DE ARAU-
JO e de ANDRÉA APARECIDA ALVES DE ARAUJO. 

BRUNO LUIZ DE OLIVEIRA e MICHELLE QUEI-
ROZ DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de produção, solteiro, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 11 de julho de 1993, residente e 
domiciliado na Rua Pitangueira, Nº 51, Jardim Ro-
seira, JAGUARIÚNA, SP, filho de ELIAS DIAS DE 
OLIVEIRA e de ROSA APARECIDA LUIZ. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, operadora de produção, sol-
teira, nascida em DIADEMA, SP, no dia 14 de maio 
de 1993, residente e domiciliada na Rua Pitangueira, 
Nº 51, Jardim Roseira, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA e de MARIA HE-
LENA DE QUEIROZ OLIVEIRA. 

JOSÉ RICARDO SURIANO ALVES e IVONE DA 
SILVA E SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
industriário, solteiro, nascido em DOURADINA, PR, 
no dia 24 de dezembro de 1980, residente e domicilia-
do na Rua Luiz Granghelli, Nº 135, Residencial Arco 
Iris I, JAGUARIÚNA, SP, filho de DANIEL SURIA-
NO ALVES e de JOSEFA PEDRO DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, cozinheira, solteira, nascida 
em UMUARAMA, PR, no dia 25 de julho de 1973, re-
sidente e domiciliada na Rua Luiz Granghelli, Nº 135, 
Residencial Arco Iris I, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
MANOEL DE SOUZA e de MARIA EVA DA SILVA 
E SOUZA. 

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

JAGUARIÚNA, 19 de agosto de 2021.

 

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 20 de agosto de 2021  à  26 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: Enfermeiro 12x36 – Paulínia 
Classificação Candidato 
39º Elaine Cristina Jado Berro Margato   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 20 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 20 de agosto de 2021  à 26 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 
54º Juliana Fatima Alves Coitim 

 
Holambra, 20 de agosto de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

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

