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O sonho que virou realidade

Morungaba adere novo programa do Governo do Estado

Pessoas com 
deficiência devem 
se cadastrar no 
Programa Meu 
Emprego Inclusivo

Paixão pelo 
mundo infantil 
transforma 
farmacêutica em 
empresária

Moradores de S. 
A. de Posse estão 
há 112 dias lidando 
com o racionamento 
de água

Projeto fila zero começa hoje e tem como 
objetivo zerar filas de exames em Amparo

Campinas abre licitação 
para o novo sistema de 
Zona Azul Digital

Na quinta-feira, 26, um incêndio que tomou grandes proporções em uma área de mata nativa assustou os moradores de Jaguariúna. Foram momentos de tensão entre a 
população e as equipes que trabalharam arduamente para conter as chamas que chegaram a mais de 10 metros de altura, fazendo com que toda a cidade se assustasse.

             Página 3

Fogo teve início na quarta-feira, 25, e o combate total ocorreu na sexta-feira, 27, por volta das 5h

A Prefeitura de Campinas 
publicou nesta sexta-feira, 27, 
abertura de licitação para a 
Zona Azul Digital. O novo sis-
tema deve contemplar a ope-

ração das atuais 1,8 mil vagas 
existentes no Centro e no Gua-
nabara. Não haverá ampliação 
de vagas.

 Página 4

Mesmo já trabalhando com 
venda de roupas em sua casa, o 
sonho de Daniela de Paula Bro-

glio sempre foi ter sua própria 
sala comercial. Após alguns anos 
e muitas oportunidades, enfim 

Daniela tornou-se proprietária 
da Boutique Uzze, no centro de 
Jaguariúna.                      Página 3

O Governo do Estado de São 
Paulo anunciou na semana pas-
sada o programa Nossa Rua, 
que terá R$200 milhões em in-
vestimentos estaduais para as-

faltar vias de terra dos municí-
pios paulistas. O objetivo desta 
iniciativa em parceria com as 
prefeituras é melhorar a infra-
estrutura urbana de localidades 

sem pavimentação, além de ga-
rantir mais segurança no trân-
sito e melhoria na qualidade de 
vida da população.

Página 5

Incêndio de grandes proporções 
assusta moradores de Jaguariúna

Edital pode ser consultado no Diário Oficial desta sexta-feira, 27
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DIVULGAÇÃO

THAYLANE AGUIAR DAL BO’

O tempo seco que atinge 
a região fez com que 
a cidade entrasse em 

estado de atenção; Na 
quarta-feira o índice de 
umidade relativa do ar 

atingiu 20,6%
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https://www.netellinternet.com.br/
https://grupounieduk.com.br/
https://eipcred.com.br/
https://clube.fm/campinas/
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Nesta semana a população jaguariu-
nense e muitas outras do estado de São 
Paulo viveram momentos assustadores 
por conta das queimadas. A massa de ar 
quente e seco que assola os municípios 
tem causado muitas perdas florestais, 
aparentemente irreparáveis.

A dificuldade de combate dos in-
cêndios explica-se pelo fato de que o 
comportamento do fogo é um processo 
bastante complexo e muito variável, de 
acordo com as condições locais no mo-
mento do incêndio. Essas podem ser al-
teradas rapidamente, mudando também 
as características do incêndio e a forma 
de combate. Fatores como vento, umida-

de do ar, topografia e altitude interferem 
bastante.

Quando discutimos sobre controle 
de incêndios florestais, o trabalho mais 
importante é a prevenção. Se, a partir de 
um eficiente programa de prevenção, a 
ocorrência de incêndios pudesse ser to-
talmente controlada, os custos tanto eco-
nômicos, quanto ecológicos e sociais, 
seriam evitados.

No entanto, não existem programas 
de prevenção que sejam totalmente efi-
cientes e, infelizmente, sempre existirão 
incêndios florestais. Nesses casos, deve 
ser feita uma ação de combate rápida, or-
ganizada e planejada. 

EDITORIAL
Tempo seco e queimadas
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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*

Dia 28 de agosto a Igreja ce-
lebra a Festa de Santo Agosti-
nho, filósofo e teólogo, doutor 
da Igreja. Com certeza ele pro-
tegeu um filho benemérito de 
Jaguariúna que alegra seus ami-
gos, sua família e muitos admi-
radores em sua cidade com seu 
natalício. O educador Antônio 
Maurício Hossri representa a 
amizade e a bondade, é mensa-
geiro da paz e da compreensão 
a todos que com ele trabalha-
ram, desfrutam de sua amiza-
de, com ele convivem.  A Casa 
da Memória cumprimenta e ho-
menageia este aniversariante. 
Deseja a ele as bênçãos da Pro-
vidência divina: vida e saúde. 
Agradece a colaboração dele 
e da esposa Prof.ª Maria Ap. 
Pires Cordeiro Hossri pelas fo-
tografias doadas e emprestadas 
para cópia `a Casa da Memória 
Padre Gomes. Ambos reconhe-

cem o valor da riqueza auferida 
para elaboração da história do 
município. O jovem futebolista 
foi campeão do Estado pelo Ju-
venil da Ponte-Preta em 1949. 
Hoje já não corre mais, mas 
sua lucidez mostra ainda a pru-
dência e sabedoria. O temor ao 
Senhor é princípio da sabedo-
ria.   Ele foi vereador durante 
três mandatos consecutivos de 
1977 a 1992 com maciça vota-
ção. Em todos eles tornou-se 
Presidente da Câmara Muni-
cipal durante três biênios: 77-
78, 81-82, 89-90. Vice-Prefeito 
na chapa de Laércio Gothardo 
para o quadriênio:1993-1996, 
quando assumiu a função de 
Secretário de Educação. Foi 
eleito Prefeito Municipal para 
o mandato seguinte de 1997 
a 2000. Foi um administrador 
homenageado por investir nas 
áreas sociais: saúde e educa-

ção.  Ampliou em cinco vezes 
o investimento na área da pro-
moção social. Construiu Esco-
las de Educação Infantil.  En-
riqueceu o Hospital Municipal 
Wálter Ferrari com a materni-
dade.  Os educadores e o Meio 
ambiente foram contemplados 
com sua reivindicação de re-
composição do Parque do Ja-
tobazeiro com sua mata ciliar. 
Recebeu da Câmara Municipal 
o título de Cidadão Beneméri-
to. Diploma de Honra ao Méri-
to pelos relevantes trabalhos na 
área de Segurança concedido 
pelo “CONSEG”. Foi o criador 
da Guarda Municipal e Plano 
de Segurança Integrado.  Não 
deve ser fácil chegar aos 91 
anos, vencendo as pandemias 
da política e da vida. É nobre 
que o coração do educador e 
do político revista-se de sonho, 
idealismo e de amor para com 

o seu próximo. Sempre genero-
so, ele soube enxergar a face do 
Cristo nos pobres e necessita-
dos. Sempre tentou suavizar o 
jugo dos pequeninos e sua vi-
são caracterizou-se por enxer-
gar as necessidades sociais do 
elemento humano. Anos a fio 
em seu portão paravam mendi-
gos à procura de alimento e de 
algum auxílio. A esposa sem-
pre entendeu o gesto beneme-
rente do marido. Lembro-me da 
ocasião que cedeu prontamente 
seu plano de saúde para aten-
der o próximo agravado por 
terrível enfermidade. . Filho de 
imigrantes Sr. Miled Salomão 
Hossri, libanês, e de D. Cecília 
Nader, síria, o aniversariante 
nasceu em 1930. Desfruta hoje 
o aniversariante já nonagenário 
da alegria da família comple-
ta: esposa, de cinco filhos com 
suas esposas, oito netos e uma 

neta. Com um singular estilo 
de vida e de administração pú-
blica, como prefeito, baseado 
na sabedoria, bondade, perse-
verança, serenidade, trabalho, 
silêncio, apresentou sempre 
um modelo sorvido da cultura 
árabe, trouxe progresso sus-
tentável para Jaguariúna. Agiu 
sempre com honestidade, sen-
do EDUCADOR, soube admi-
nistrar respeitando o bem estar 
de seus cidadãos, O ELEMEN-
TO HUMANO. A Casa da 
Memória cumprimenta-o pelo 
currículo construído, nestes 91 
anos! Até hoje esta Instituição 
de Memória consulta-o sobre 
a sua Administração e história 
da cidade. Grande abraço, Pro-
fessor, Prefeito e Amigo. Para-
béns! 

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

Ex-prefeito e professor completa 91 anos

João Rodrigues*

Mais de 62 mil doses foram 
aplicadas (1ª e 2ª dose) em nosso 
município, média móvel de mor-
tes no país a mais baixa no ano, 
aumentando o índice de pesso-
as já imunizadas com a 2ª dose, 
no exterior eventos já ocorrendo 
e muitos até sem a utilização da 
máscara, porém com a exigência 
do teste PCR, por aqui cuidados 
como preconiza a vigilância sani-
tária: uso de máscara, álcool em 
gel, distanciamento social, evitar 
aglomerações, estamos vislum-
brando que em pouco tempo vol-
taremos a ter encontros sociais, 
nos deliciando com nossa gas-
tronomia, nossos shows, enfim é 
o momento do líder consciente 
e conhecedor de Jaguariúna e do 
Circuito das Águas, saber que o 
Turismo é algo que nos une é a 
mola propulsora do desenvolvi-
mento social e econômico, devi-
do a este fator deve ele começar 
a se movimentar, articular, para 
que os projetos de curto, médio e 
longo prazo ocorram, mas como 
fazer isto?

O primeiro passo é descobrir 
pessoas que compartilhem dos 
mesmos pensamentos e agrupa-
-las, para que através desta si-
nergia se forme um verdadeiro 
Master Mind, onde serão geradas 
soluções de melhoria no local, 
com ideias criativas, inovadoras, 
transformadoras em prol do Tu-
rismo, porém amparados na sus-
tentabilidade, qualidade de vida, 
desenvolvimento social e econô-
mico, é fundamental ter uma vi-
são de longo prazo, pois precisa-
mos pensar no presente o futuro 
das novas gerações.

Desde minha chegada a presi-
dência da Associação Comercial 
e Industrial de Jaguariúna, como 
líder empresarial e social, venho 
estudando a cidade e região, re-
alizado contatos, pesquisas, bus-
cado  experiências de sucesso no 
Brasil e no exterior, solicitando o 
apoio de nossos jovens talentos 
de graduação da Unieduk, que 
muito tem contribuído através de 
suas Maratonas semestrais, onde 
tive a oportunidade de desafia-los 

com 2 problemas, com retornos 
pautados em pesquisas através de 
seus estudos acadêmicos e práti-
cos, pois os mesmos vão a campo 
para saber a opinião do cidadão.

O grupo de voluntários do 
Programa LÍDER do Circuito das 
Águas Paulista, muito tem contri-
buído para este conhecimento e 
troca de experiências, bem como 
saber qual a dor de cada cidade, 
quais os cases de sucesso e o 
compartilhamento de experiên-
cias bem sucedidas nos estados 
em que o programa já foi apli-
cado, como Serra Gaúcha, Serra 
da Canastra, Cariri Paraibano, 
Lençol Maranhense, entre outros 
lugares que se desenvolveram e 
muito, graças a líderes locais que 
de forma conjunta pensaram es-
trategicamente em como realizar 
o desenvolvimento da região.

Tive a oportunidade de parti-
cipar de eventos estratégicos de 
liderança o PPAglobal na Califór-
nia (San Diego) e Portugal, onde 
pude debater sobre as caracterís-
ticas de cada pais, seu povo, sua 

cultura, seus problemas, desafios 
e principalmente sobre o enorme 
potencial turístico de cada pais e 
em especifico de cada cidade/re-
gião, e foi muito gratificante ver 
como regiões muito pobres, hoje, 
se tornaram muito mais fortes, 
socialmente e economicamente, 
sendo lugar de visitação de pes-
soas de mundo todo, trazendo 
para aquele local divisas (inves-
timento, infraestrutura  e moeda), 
fundamentais para a melhoria de 
vida dos que lá residem e fre-
quentam.

A força do trabalho coletivo 
é incrível e cabe aos lideres irem 
atrás destas cabeças pensantes, 
bem como nos voluntários (lide-
rados) que engajados nesta causa, 
farão parte da construção desta 
nova história da cidade/região, 
que estará sendo escrita a muitas 
mãos.

Em Jaguariúna o Turismo de 
Negócios deve ser destacado e ter 
verbas próprias para o fomento da 
economia no comércio, prestador 
de serviços, indústria, infraestru-

tura já no PPA (Plano Plurianual), 
em breve com certeza será reser-
vado um capítulo à parte para isto 
também no Plano Diretor, onde 
estamos perguntando ao cidadão, 
que cidade Temos? Que Cidade 
Queremos, para que possamos 
sair do Ponto A, para irmos para 
Ponto B, em busca da melhoria 
de qualidade de vida do cidadão, 
através do desenvolvimento so-
cial e econômico (emprego e ren-
da).

Líder comece agora nem que 
seja no formato online reunir-se 
com estas pessoas que tem este 
propósito em mente, pois chegou 
o momento da retomada econô-
mica e de começarmos a planejar 
e executar ações em prol do Tu-
rismo de Negócios. Nos vemos 
em breve, pois #JuntosSomos-
Fortes.

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Negó-
cios – Empreendedor do Bem

Líder – turismo de negócios

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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Na quinta-feira, 26, 
um incêndio que tomou 
grandes proporções em 
uma área de mata nativa 
assustou os moradores de 
Jaguariúna. Foram mo-
mentos de tensão entre a 
população e as equipes 
que trabalharam ardua-
mente para conter as cha-
mas que chegaram a mais 
de 10 metros de altura, 
fazendo com que toda a 
cidade se assustasse. 

O fogo atingiu a mata 
nativa que circunda a Am-

Bev e a unidade da Mo-
torola, conhecida como 
mata da Fazenda Santa 
Ursula ou Mata do Celso, 
além de pastagens das fa-
zendas do entorno. Ainda 
não se sabe a extensão da 
área aingida.

Segundo a diretora da 
Defesa Civil do municí-
pio, Fernanda Tesche, o 
fogo começou na quarta-
-feira, 25, e só foi contro-
lado por volta das 5h desta 
sexta-feira, 26. “Ninguém 
ficou ferido, graças a 

Deus”, diz.
A equipe militar do Es-

tado de São Paulo assumiu 
o controle da operação con-
tra o incêndio com o apoio 
do Corpo de Bombeiros e 
Defesa Civil do município, 
juntamente com o reforço 
das unidades dos bombei-
ros militares de Campinas e 
Mogi Guaçu e os Brigadis-
tas das empresas AmBev e 
Motorola. Houve também 
o suporte da Secretaria de 
Meio Ambiente e Obras de 
Jaguariúna.

Posicionamento
Diante do desespero do 

incêndio que adentrou a 
Ambev, o prefeito Gusta-
vo Reis se posicionou nas 
redes sociais dizendo que 
os contatos necessários 
para ajudar a combater o 
incêndio estavam sendo 
feitos. Ele comunica ain-
da que falou diretamente 
com o Coronel Eglis e o 
Capitão Edron do Corpo 
de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado e refor-
çou para ambos a gravi-

dades dos incêndios que 
atingem matas em diver-
sas regiões de Jaguariúna 
e a necessidade imediata 
de ação proporcional ao 
problema.

“Eles garantiram en-
viar aumento de efetivo 
para combater o fogo nes-
sas áreas de vegetação”, 
afirma. 

Nas redes sociais, o ve-
reador Walter Tozzi tam-
bém se manifestou aler-
tando a população para 
os cuidados com o fogo, 

principalmente nesta 
época. Além disso, afirma 
que esforços devem ser 
unidos para solicitar aos 
órgãos competentes uma 
avaliação dos danos am-
bientais gerados e quais 
serão as medidas adota-
das para recuperar a área 
atingida. “Estamos tristes 
em perder um patrimônio 
natural tão importante 
para nossa cidade, fonte 
da biodiversidade e uma 
reserva natural histórica 
de Jaguariúna”.

Mesmo já trabalhando 
com venda de roupas em 
sua casa, o sonho de Danie-
la de Paula Broglio sempre 
foi ter sua própria sala co-
mercial. Após alguns anos 
e muitas oportunidades, 
enfim Daniela tornou-se 
proprietária da Boutique 
Uzze, no centro de Jagua-
riúna.

Para se destacar na ci-
dade e região, Daniela bus-
cou um diferencial para a 
Boutique. Ela trabalha com 
multimarcas como Colcci, 
Lez a Lez, Lado Avesso, 
Acostamento e Capodarte. 
“São marcas de qualidade. 
Eu prezo por isso”, afirma.

A empresária faz su-
cesso por realizar uma 
curadoria muito especial 
e direcionada à mulher jo-
vem e as clássicas, roupas 
que vistam com qualidade, 
bom gosto, atemporais e 
que servem para diversas 
ocasiões. Além disso, ofe-
rece bom preço e atendi-
mento super atencioso.

A mulher que entra na 
Boutique Uzze consegue 
sair com o look completo: 
roupa, acessório e sapato.

O sonho, por sua vez, 
passou por diversas prova-

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

THAYLANE AGUIAR DAL BO’

Incêndio de grandes proporções  
assusta moradores de Jaguariúna
Fogo teve início na quarta-feira, 25, e o combate total ocorreu na sexta-feira, 27, por volta das 5h

O tempo seco que atinge a região fez com que a cidade entrasse em estado de atenção; Na quarta-feira o índice de umidade relativa do ar atingiu 20,6%

Incêndio 
O prefeito Gustavo Reis 
(MDB) agradeceu o traba-
lho do Corpo de Bombeiros 
e Defesa Civil no comba-
te ao incêndio de grandes 
proporções que atingiu Ja-
guariúna nesta semana. Em 
suas redes sociais, o prefei-
to destacou a atuação dos 
profissionais no combate 
às chamas. “Graças ao tra-
balho incansável do nosso 
Corpo de Bombeiros, agen-
tes da Defesa Civil, Polícia 
Municipal, DAE, Secretaria 
de Obras, entre outros, além 
de brigadistas da Ambev e 
da Motorola, o incêndio 
de grandes proporções em 
Jaguariúna foi controlado. 
Felizmente, não houve víti-
mas”, afirma Gustavo. 

Ajuda
Gustavo Reis também falou 
com o comando do Corpo 
de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São 
Paulo para pedir reforço a 
Jaguariúna, devido à gravi-
dade do incêndio, que atin-
giu uma área de cerca de 
1,5 milhão de metros qua-
drados, segundo a Defesa 
Civil de Jaguariúna. “Em 
nome da diretora da Defe-
sa Civil, Fernanda Tesche, 

meu agradecimento ao tra-
balho de todos esses profis-
sionais! Vocês são verda-
deiros heróis, pois atuaram 
numa área de difícil acesso 
e com condições climáticas 
desfavoráveis, com tempo 
muito seco e muito vento 
também”, completou Gus-
tavo Reis. 

Visita
Por falar no prefeito, Gus-
tavo Reis recebeu esta se-
mana a visita do prefeito 
de Cosmópolis, Junior 
Felisbino. Estava presente 
também o vereador Walter 
Tozzi, presidente do MDB 
de Jaguariúna. “Conver-
samos bastante sobre pro-
jetos importantes para o 
fortalecimento da nossa 
região e trocamos inúme-
ras ideias e experiências”, 
disse Gustavo. 

Aglomerado  
da Mogiana 1
O presidente da Câmara 
de Jaguariúna, vereador 
Afonso Lopes da Silva, o 
Silva (MDB), participou 
de audiência pública, orga-
nizada pela Secretaria Es-
tadual de Desenvolvimento 
Regional, para a criação 
do Aglomerado Urbano da 

Mogiana, reunindo Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, Ita-
pira e Estiva Gerbi. O en-
contro aconteceu na cidade 
de Mogi Guaçu, nesta sex-
ta. A revisão das regiões 
tem sido feita no governo 
João Doria para facilitar 
a abrangência dos servi-
ços regionais e tornar mais 
possível a criação de gru-
pos de cidades que defen-
dem um mesmo propósito. 
Na audiência foi aberta a 
possibilidade de as quatro 
cidades comporem tam-
bém o Aglomerado de São 
João da Boa Vista. Essa de-
cisão se dará após consulta 
pública e reuniões entre os 
prefeitos das cidades.

Aglomerado  
da Mogiana 2
Silva, que também é vice-
-presidente do Parlamento 
da Região Metropolitana 
de Campinas, destacou a 
importância do fortaleci-
mento regional por parte 
do governo estadual. “So-
mente com a junção de for-
ças entre as cidades, assim 
como já acontece na RMC, 
poderemos conquistar mais 
demandas fundamentais 
para os habitantes de nos-
sas cidades”, ressalta.

 Bastidores do poder O sonho que virou realidade

ções. Quantas crises nacio-
nais vivemos desde 2015, 
como a operação lava-jato, 
processo de impeachment, 
protestos contra o gover-
no, e mais recentemente a 
recessão causada pela pan-
demia. Daniela passou por 
tudo isso, assim como os 
comerciantes de Jaguariú-
na e todo o mundo. 

Ela teve que lidar com 
o “abre e fecha” das lojas 
por causa da Covid-19 e 
com isso, criou oportuni-
dades que resultaram em 
vendas e relacionamento. 
“Quem não conseguiu se 
reinventar não conseguiu 

se manter”, diz.
A empresária conta que 

aproveitou a onda das lives 
nas redes sociais e resolveu 
experimentar o novo mo-
delo de vendas.  Daniela 
teve um ótimo retorno, não 
só nas vendas no momento 
da live como no pós-live. 
Isso gerou relacionamento, 
o que para ela é primordial 
e muito gratificante.

Nesta semana uma nova 
coleção chegou na loja e 
um momento especial foi 
proporcionado para quem 
passou por lá. Conheça as 
novidades e toda a loja se-
guindo @boutique_uzze

Boutique Uzze está localizada na Praça Umbelina Bueno, 26 - LA A

DA REDAÇÃO

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Prefeitura oferece curso on-live e gratuito 
sobre serviço de delivery

Aberta licitação para o novo 
sistema de Zona Azul Digital

Moradores estão há 112 dias lidando 
com o racionamento de água

A capacitação será oferecida em parceria com o Sebrae e Acean, entre os dias 14 e 30 de setembro

 Artur Nogueira

 Campinas  Santo Antônio de Posse

rmc
4

A Prefeitura de Artur 
Nogueira, em parceria 
com a Associação Co-
mercial (Acean) e Sebrae, 
está com inscrições aber-
tas para o curso gratuito 
e 100% on-line “Aprenda 
a elaborar a rotulagem 

dos alimentos de seu ne-
gócio”. As vagas são li-
mitadas e os interessados 
devem se inscrever até a 
próxima quinta-feira, 02.

O curso será ministra-
do via internet entre os 
dias 14 e 30 de setembro, 

sempre às terças e quin-
tas-feiras, das 13h às 17h. 
O público-alvo são micro 
e pequenos empresários 
que trabalham no ramo 
de alimentação. As ins-
crições devem ser feitas 
até o dia 02 de setembro 

pelo WhatsApp do Se-
brae aqui, que é o (19) 
3877-2729 (WhatsApp).

De acordo com a Ad-
ministração Municipal, o 
curso ensinará métodos 
de acondicionamento dos 
alimentos para entrega, 

bem como o desenvolvi-
mento de competências 
relativas ao acondicio-
namento de alimentos 
prontos para consumo 
destinados aos serviços 
de entrega (delivery), 
preservando a segurança 

do alimento e suas carac-
terísticas sensoriais. “O 
curso vai trazer orienta-
ções sobre como alavan-
car as vendas pelas redes 
sociais e como melhorar 
o serviço de delivery”, 
destaca a Administração.

A Prefeitura de Cam-
pinas publicou nesta sex-
ta-feira, 27, abertura de 
licitação para a Zona Azul 
Digital. O novo sistema 
deve contemplar a opera-
ção das atuais 1,8 mil va-
gas existentes no Centro e 
no Guanabara. Não haverá 
ampliação de vagas. 

A Zona Azul Digital 
deve ter múltiplas formas 
de pagamento, por aplicati-
vo e pela rede credenciada. 
O valor da tarifa de esta-
cionamento será mantido 
em R$4 (fixo), com tempo 
de permanência determina-
do pelo local e região, que 
pode ser de 1h, 2h ou 5h. 

“Esse é mais um passo 

na direção da moderniza-
ção do atual sistema, que é 
da década de 1990. Com a 
digitalização, iremos subs-
tituir o talonário de papel e 
o usuário terá mais como-
didade, por meio de varia-
das formas de pagamento. 
A Administração também 
terá maior controle sobre 
a venda e correta utiliza-
ção dos espaços”, afirma o 
secretário de Transportes, 
Vinicius Riverete.

A fiscalização do uso 
correto das vagas será re-
alizada pelos Agentes da 
Mobilidade Urbana da 
Empresa Municipal de 
Desenvolvimento de Cam-
pinas (Emdec) e, também, 

por veículos com leitor au-
tomático de placas. “Nosso 
principal objetivo é fazer 
com que essas vagas sejam 
utilizadas por quem real-
mente precisa e ampliar o 
uso, aumentando a rotati-
vidade e evitando fraudes. 
Trata-se de uma importan-
te inovação tecnológica 
para o serviço, com mais 
comodidade para os usuá-
rios”, destaca o presidente 
da Emdec, Ayrton Camar-
go e Silva. 

Também está prevista a 
implantação de uma Cen-
tral de Controle e Monito-
ramento. A licitação será 
por meio de pregão eletrô-
nico, com menor preço.

Os moradores de Santo 
Antônio de Posse comple-
tam 112 dias de raciona-
mento de água por conta 
do período de estiagem 
severa. A cidade adotou a 
medida no dia 7 de maio, 
mais cedo do que em anos 
anteriores, com aplicação 
de multa – que pode pas-
sar de R$1,6 mil por des-
perdício – e suspensão no 
fornecimento de água por 
8 horas, entre 6h e 18h, to-
dos os dias.

O município foi o pri-
meiro na região de Cam-
pinas a decretar raciona-
mento de água este ano. 
Com menos chuvas desde 
o início de 2021, a prefei-

tura decidiu tomar a me-
dida para tentar garantir 
água aos cerca de 23,5 mil 
moradores até o fim da es-
tiagem. No entanto, não há 
um prazo definido para a 
duração da restrição.

O diretor do Departa-
mento de Água e Esgoto 
(DAE), Elias Fernandes 
de Carvalho, informa que 
a cidade está em busca de 
novas captações em po-
ços artesianos e nascentes 
para não ter que ampliar o 
período de interrupção no 
abastecimento. Esses pro-
jetos estão em andamento. 
A cidade também conta 
com a previsão de chuva 
para o fim da semana.

“Nessa estiagem agora 
assustou um pouco, as re-
presas estão abaixando um 
pouco mais. A gente está 
fazendo o possível para não 
desperdiçar água e contro-
lar o máximo. A previsão 
de chuva no fim de sema-
na está agradando muito. 
Como são várias represas, 
uma chuva boa ajuda mui-
to”, afirma.

“Caso não venha chu-
va a gente vai passar pra 
12 horas o racionamento: 
12 horas ligado e 12 horas 
desligado. O racionamento 
vale para todos, mas escolas 
e hospitais têm sido abaste-
cidos com caminhão-pipa”, 
completa o diretor do DAE.
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Projeto fila zero começa hoje e tem como 
objetivo zerar filas de exames

Prefeitura realiza neste sábado ato 
simbólico para entrega de readequações da 
quadra do Imigrantes

Circuito das Águas
5

 Amparo 

Nesta sexta-feira, 27, 
a Secretaria de Saúde de 
Amparo deu início ao pro-
jeto Fila Zero, que tem o 
objetivo de zerar as filas 
de espera para os exames 
de ultrassonografia, ma-
mografia e tomografia. Os 
exames serão realizados 
no Centro Diagnóstico do 
Grupo Samir, que fica lo-
calizado nas dependências 
da Santa Casa Anna Cintra.

De acordo com a Secre-
taria de Saúde, devem ser 

realizados cerca de 3.000 
exames em 90 dias, o que 
vai regularizar a espe-
ra dos exames. Com essa 
ação, a prefeitura pretende 
diminuir a taxa de faltosos 
nos exames e também ge-
rar economia para pessoas 
que viajam para outras ci-
dades para realizarem es-
ses exames. 

Os pacientes que estão 
na fila de espera para os 
exames de ultrassonografia, 
mamografia e tomografia 

serão contatados pela USF 
de referência para retira-
rem o pedido médico com 
o agendamento do exame 
de imagem. O paciente que 
não puder comparecer no 
seu agendamento deve in-
formar a USF de referência 
com pelo menos 4 dias de 
antecedência, para que ou-
tra pessoa da fila possa re-
alizar o exame. Em caso de 
dúvida, o paciente deve li-
gar na sua Unidade de Saú-
de da Família.

 Holambra

Devem ser realizados cerca de 3.000 exames em 90 dias

Para a realização do exame, é obrigatório o uso de máscara e o distanciamento social

A Prefeitura de Ho-
lambra realiza neste sá-
bado, 28, às 10h, ato 
simbólico para entrega 
das obras de readequação 
da quadra de futebol da 
Praça dos Imigrantes. A 
atividade contará com a 
presença de autoridades e 
é aberta ao público.

O trabalho de melho-
rias no local, que come-
çou no fim de março, con-
tou com a substituição da 
areia por gramado sintéti-
co, instalação de sistema 
de drenagem, renovação 
de alambrados e equipa-
mentos esportivos, assim 

como a instalação de rede 
na cobertura. Além de 
garantir melhor estrutura 
para a prática de esportes, 
o serviço soluciona ques-
tões como ventos de areia 
na seca e alagamentos em 
períodos de chuva.

“Trata-se de um inves-
timento muito esperado 
pelos moradores do bair-
ro e que, sem dúvida, irá 
incentivar ainda mais a 
realização de exercícios 
físicos e de lazer entre a 
criançada”, disse o pre-
feito Fernando Capato, 
que esteve esta semana 
no local acompanhando 

os trabalhos e aproveitou 
para bater bola com as 
crianças que estavam no 
local. “Esporte é saúde, 
tira o jovem das ruas e 
promove integração entre 
as pessoas”, disse.

A quadra no bairro 
Imigrantes é a primei-
ra, em todo o municí-
pio, com grama sintética 
e acesso público. Além 
dela, a região dispõe ain-
da de um Centro Esporti-
vo com campo de futebol 
e três diferentes pontos 
com academias ao ar li-
vre.

DIVULGAÇÃO

Nota de falecimento 
Nesta sexta-feira, 27, o Cb Ronaldo, de Jaguariúna, tirou a própria vida. O velório 

ocorre neste sábado, 28, das 12h às 16h. A Gazeta deseja os sentimentos para 
todos os amigos e familiares.

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Câmara entrega à Prefeitura segunda 
devolução de duodécimo em  2021

Programa de Desenvolvimento 
é apresentado à população

Município adere novo programa 
do Governo do Estado

O prefeito da Estância 
Climática de Morungaba, 
Marquinho de Oliveira, e 
o vice-prefeito Luis Fer-
nando Miguel, receberam 
os vereadores no Núcleo 
de Fomento e Turismo 
nesta semana, pouco antes 
da sessão ordinária da Câ-
mara. Durante o encontro, 
o presidente da Câmara, 
Tomás Federicci, entregou 
oficialmente R$130 mil, 
valor que corresponde à 
devolução do duodécimo 
do Legislativo.

“Esta é a segunda vez 
em 2021 que devolvemos o 
duodécimo à prefeitura. A 
primeira vez foi em maio 
deste ano, quando devolve-
mos R$120 mil que agora 
somados aos R$130 mil, 
totalizam R$250 mil de 
devolução”, explica o pre-
sidente. 

Quando ocorre a devo-
lução pelas câmaras muni-
cipais normalmente a en-
trega é feita às prefeituras 
no final do ano. Mas o Po-
der Executivo Municipal 
havia solicitado a devolu-
ção antecipada de valores 
não utilizados, para auxi-
liar nas despesas com as 
ações da saúde de enfren-
tamento da pandemia da 
Covid-19, ressaltando as 
despesas extras com a uti-
lização do prédio do antigo 
Hospital Municipal Santo 
Antonio, imprescindível 
ao atendimento da popula-
ção de Morungaba.

Federicci ainda afirma 
que os vereadores enten-
deram que a devolução é 
totalmente justificada pela 
demanda na área da saúde 
em prol da população e o 
Legislativo se prontificou 

O Programa de Desen-
volvimento Local (PDL) 
foi lançado oficialmente 
nesta semana em Morun-
gaba. O evento foi reali-
zado em parceria do Se-
brae-SP e da Prefeitura 
da Estância Climática de 
Morungaba.

O programa tem como 
base a integração e atu-
ação da Prefeitura, Se-
brae e Governança para 
potencializar a competi-
tividade, o crescimento 
e a sustentabilidade dos 
negócios. Todas as etapas 
do programa foram apre-
sentadas pelo consultor 
do escritório de Jundiaí 
do Sebrae-SP, Samuel 
Aguiar de Castro e Sou-

za. Segundo ele, como 
resultados do PDL, es-
pera-se obter aumento do 
faturamento das empre-
sas; redução dos custos 
e desperdícios; inovação; 
geração de renda; solidi-
ficação da Governança; 
círculo virtuoso do ca-
pital e sedimentação do 
ambiente de fomento ao 
empreendedorismo e a 
inovação.

O PDL tem como ob-
jetivo direcionar o plane-
jamento, a coordenação 
e a implantação de pro-
gramas técnicos, proje-
tos e atividades de apoio 
às micro e pequenas em-
presas, em conformidade 
com as políticas nacio-

nais de desenvolvimento. 
“Esta parceria vai solidi-
ficar um futuro promis-
sor, pois norteará sobre o 
que deve ser feito e como 
deve ser feito, levando a 
um planejamento com 
base em informações e 
estatísticas. Hoje nosso 
foco é no turismo - que é 
um importante gerador de 
emprego e renda - e este 
programa poderá ampliar 
o potencial do nosso ‘cor-
redor turístico’ e mostrar 
a nossos visitantes que 
temos muito a oferecer: 
paisagens naturais, hos-
pedagem, gastronomia, 
artesanato, etc.”, diz o 
prefeito de Morungaba 
Marquinho de Oliveira.

O Governo do Estado 
de São Paulo anunciou 
na semana passada o pro-
grama Nossa Rua, que 
terá R$200 milhões em 
investimentos estaduais 
para asfaltar vias de terra 
dos municípios paulistas. 
O objetivo desta inicia-
tiva em parceria com as 
prefeituras é melhorar a 
infraestrutura urbana de 
localidades sem pavimen-
tação, além de garantir 
mais segurança no trânsi-
to e melhoria na qualidade 
de vida da população.

O prefeito da Estância 
Climática de Morungaba, 
Marco Antonio de Oli-

veira, esteve presente no 
evento de lançamento e 
explicou que Morungaba 
já está inscrita no progra-
ma. “Todos os municípios 
representados no evento 
que tiveram interesse pelo 
programa tiveram a opor-
tunidade de se inscrever 
on-line e fizemos a adesão 
de Morungaba. Pois se tra-
ta de uma gama de melho-
rias para as vias públicas 
que envolve não só a pa-
vimentação, mas também 
iluminação, sinalização, 
estrutura de galerias de 
águas pluviais”, informou 
o prefeito Marquinho.

O Nossa Rua é uma 

parceria entre o Governo 
do Estado e as Prefeituras 
para a aplicação igualitá-
ria em obras de pavimen-
tação. Pela proposta, cada 
cidade beneficiada deve 
que investir valor equiva-
lente ao repasse estadual.

“Neste programa, para 
cada real investido pelo 
município, mais um real 
será destinado pelo Es-
tado. Isso significa um 
investimento total de 
R$400 milhões para fazer 
asfalto, isso é gestão mu-
nicipalista para melhorar 
a qualidade de vida das 
pessoas”, explica o go-
vernador João Doria.

A entrega antecipada 
ocorreu para auxiliar nas 
despesas com as ações da 
saúde de enfrentamento da 
pandemia da Covid-19

6

Vereadores entrega duodécimo ao prefeito e vice-prefeito do município

DIVULGAÇÃO

para realizar a devolução 
mediante um planejamen-
to orçamentário seguido 
à risca com redução de 

gastos, porém sem com-
prometer os trabalhos da 
Câmara.

O valor devolvido já 

está disponível nos cofres 
municipais. O prefeito 
Marquinho agradeceu a 
todos os vereadores pelo 

empenho para a devolução 
destes recursos financeiros 
que serão destinados ao 
atendimento na Saúde.

https://jaguarplasticos.com.br/
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O Estado de São Pau-
lo tem um programa 
chamado Meu Empre-
go Inclusivo. Este tem 
objetivo de promover a 
inclusão, permanência e 
desenvolvimento profis-
sional de pessoas com 
deficiência no mercado 
de trabalho por meio da 
metodologia do Emprego 
Apoiado.

O polo em Campinas 
foi inaugurado na sema-
na passada e atende a uni-
dade do Posto de Aten-
dimento ao Trabalhador 
(PAT) de Jaguariúna para 
empregabilidade de pes-
soas com deficiência. 
Para cadastrar-se basta 
acessar o site http://tra-
balhoinclusivo.sedpcd.
sp.gov.br/ que disponibi-
liza inscrição para cursos 
e vagas de emprego para 
os candidatos e também 
cadastro para empresas.

“O mais importante, 
além do acolhimento, é 
que a equipe multidisci-
plinar do programa tra-
ça o perfil de funciona-
lidade para encaminhar 
o candidato à vaga que 
condiz com a realidade 
dele. Do sonho, das habi-
lidades e competências. 
Ele é analisado pelo con-
texto”, explica a supervi-
sora do PAT Jaguariúna, 
Renata Lopes. “Tem um 
exemplo muito bacana, 
a candidata queria ser 
artista da Globo, ela pre-
cisou entender que para 
chegar ao sonho, teria 
um caminho a percorrer. 
Trabalhar para custear o 
curso de teatro, e depois 
concorrer a vaga dos so-
nhos. 

São realmente prepa-
rados para cumprir seu 
papel no mercado de tra-
balho”, conta.

Mais sobre o Emprego 
Apoiado

A metodologia consiste 
na atuação de uma equipe 
especializada nos Polos de 
Empregabilidade Inclusiva 

(PEIs) desenvolvidos pela 
Secretaria de Estado dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, com o objeti-
vo de apoiar a inclusão do 
candidato para aumentar a 

taxa de permanência e de-
senvolvimento profissional 
da pessoa com deficiência 
no mercado de trabalho. O 
Emprego Apoiado também 
oferece suporte às equipes 

de Recursos Humanos das 
empresas. No momento, o 
serviço está disponível na 
cidade de São Paulo e re-
gião Metropolitana, Regis-
tro e Campinas (RMC).

Com 13 anos de expe-
riência com loja infantil 
no centro de Jaguariúna, 
Juliana Manetta Chiave-
gato é formada em Far-
mácia. Sua família é des-
ta área também e ela tinha 
por objetivo continuar se-
guindo estes passos.

Mas, como muitas coi-
sas na vida são imprevisí-
veis, de repente Juliana se 
deparou com a oportuni-
dade de comprar uma loja 
de roupas infantis e logo 
topou por conta de sua pai-
xão por crianças. “Eu amo 
demais. Chega mãe com 
bebê aqui eu já tenho von-

tade de carregar no colo, 
inclusive, como tem 13 
anos que estou na loja, tem 
criança que eu realmente 
peguei no colo e hoje já é 
maior que eu”, lembra a 
empresária aos risos.

No início a loja era uma 
pequena sala, com restri-
tas opções para a criança-
da. Naquela época Juliana 
já era mãe de dois e, por 
saber das necessidades 
das mães e conhecer algu-
mas marcas mais fortes do 
setor, as opções transfor-
maram-se em muitas.

“Prezo muito por qua-
lidade. Eu não trabalho 

com marca que não te-
nha qualidade. Na minha 
opinião como mãe, com-
prar uma peça com cus-
to baixo que na primeira 
lavagem se perde, não é 
negócio. Criança real-
mente perde roupa, mas 
não deve ser por esse mo-
tivo”, justifica.

Com o passar do tem-
po e muito trabalho, a 
empresária foi se fortale-
cendo e além de aumen-
tar as opções de roupas 
infantis, também aumen-
tou o espaço da loja. O 
que era uma pequena sala 
tornou-se em um confor-

tável e completo espaço, 
inclusive com sobre loja.

Hoje a loja João e Ma-
ria é consolidada e refe-
rência em roupas infantis 
na cidade. Isso é fruto de 
toda a experiência adqui-
rida por Juliana que en-
frentou muitos desafios 
em sua caminhada.

“No começo, em troca 
de coleção eu tinha que 
encaixotar toda a coleção 
anterior. Ao lado da loja 
era o escritório do meu 
marido. Entraram ladrões 
e adivinha o que eles le-
varam? Minha coleção 
inteira de inverno”, re-

lembra.
O mais recente desa-

fio foi a pandemia do co-
ronavírus. Juliana conta 
que precisou intensificar 
os trabalhos nas redes 
sociais e até aumentar 
os canais de atendimento 
para atender a demanda. 
“Por incrível que pareça 
eu não posso reclamar. 
Eu trabalhei todos os 
dias”, conta.

Agora, a loja está tro-
cando coleção de inverno 
pela primavera-verão. O 
movimento está melho-
rando por conta da dimi-
nuição das restrições do 

Plano SP e municipais, 
e a expectativa para os 
próximos meses é super 
positiva. Para conhecer a 
loja siga @joaoemariaja-
guariuna ou pelo What-
sapp (19) 99172-6064, 
99248-6445 ou ainda 
3867-3378.

Espaço Puket
Outro destaque para 

a João e Maria é o espa-
ço Puket. A Puket é uma 
marca inovadora e úni-
ca, criada e formada por 
pessoas apaixonadas em 
criar produtos divertidos, 
coloridos e criativos.

jaguariúna
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Pessoas com deficiência devem se cadastrar  
no Programa Meu Emprego Inclusivo

Paixão pelo mundo infantil transforma farmacêutica em empresária

Polícia Civil estoura estufa de 
maconha em condomínio fechado

O programa é para pessoas com deficiência acima de 16 anos de idade, residentes no Estado de São Paulo

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

A Gamescon é um even-
to que os desenvolvedores 
têm para falar um pouco 
mais de seus projetos.   

Apresentação começa 
com os desenvolvedores de 
Dying Light 2: Stay Human, 
animados para chegada de 7 
de dezembro, para que os fãs 
deste jogo aproveitarem esta 
continuação. Foi mostrado o 
novo sistema de “parkour” 
que é bastante semelhante 
ao usado em “Mirror Adge”, 
uma característica que se 
encaixa muito bem neste 
tipo de jogo, onde o joga-
dor tem que criar rotas para 
poder fugir dos zumbis, sem 
ficar limitado. O combate na 
cidade que vai proporcionar 
ao jogador ser mais criativo 
ao se deparar com Zumbis 
e outros inimigos. Dying 
Light 2: Stay Human chega 
para PC, Playstation (4 e 5), 
Xbox One e Xbox Series. 

Uma grande novidade 
são os jogos da Humble, es-
tarão disponíveis no catalo-

go da Xbox Game Pass. 
 Durante a entrevista 

com o diretor criativo de 
Age of Empires IV, foi mos-
trado que recriaram uma 
catapulta com a finalidade 
de se entender como funcio-
nava e com base nisso mos-
tra o quão difícil criar é um 
jogo de estratégia como Age 
of Empires atualmente. Não 
é só criar o modelo em 3D, 
mas existe todo um conceito 
como o peso da bola, mais o 
tempo do projetil até chegar 
ao seu alvo. O que antes não 
tinham base nenhuma para 
a criação, apenas o modelo 
em 3D, hoje as coisas mu-
daram, pois o público está 
mais exigente, querem um 
cenário mais próximo do 
original, querem sentir a 
emoção de travar batalhas 
com grandes exércitos. E 
com a tecnologia que temos 
hoje, força empresas a irem 
atrás das informações para 
trazer jogo, a cada dia com 
mais qualidade.  

Em Stray Blade o jo-
gador controlará um aven-
tureiro desonesto, que por 
alguma razão chega ao An-
tigo Vale Acrea com o seu 
companheiro Boji, o lobo. 
O Jogador deverá desvendar 
a história do Vale esquecido 
e os poderes dos três metais 
acreanos, para restaurar o 
equilíbrio desta terra devas-
tada. O jogo é de RPG de 
ação, com lugares encan-
tadores cheios de cavernas, 
desfiladeiros sinuosos e até 
templos em ruinas. 

E por fim foram mostra-
dos pequenos anúncios: da 
nova DLC gratuita de Flight 
Simulator, que será lançado 
junto com o filme Top Gun: 
Maverick que estreia dia 
19 de novembro, a DLC de 
Wastelant 3 Cult of de Holy 
Detonation chega dia 5 de 
outubro, o evento do Cros-
sover entre Sea of Thives e 
Botherlands e o anuncio de 
State of Decay: homeco-
ming 1 de setembro.

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”.

Está semana foi apresentado a 
Gamescom 2021 Xbox Stream

A Polícia Civil de Ja-
guariúna estourou na tar-
de de quinta-feira, 26, 
uma estufa de maconha 
em condomínio fechado 
no município. De acordo 
com as informações, um 
homem de 30 anos foi 
preso.

Os policiais, com o 

apoio das equipes da 
Guarda Municipal e do 
canil, foram até o lo-
cal com um mandado de 
busca. Eles apreenderam 
uma grande quantidade 
de pés e mudas de maco-
nha que eram cultivadas 
nos cômodos da casa, 
transformados em uma 

espécie de estufa, com 
climatizadores, ventila-
dores e luzes.

Além das mudas, a 
equipe também encon-
trou drogas já embala-
das. O suspeito estava no 
local e disse aos policiais 
que mora na chácara há 
cerca de dois anos.

A estufa de alta tecnologia; Produção pronta para venda

ROBERTO TORRECILHAS

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Bons investimentos 
ainda em 2021

BC estabelece limite de valor, bloqueio de horário e medidas de segurança

Para aqueles que bus-
cam caminhos para em-
preender e iniciar um ne-
gócio de sucesso ou novos 
caminhos por onde pros-
seguir com uma carreira 
já estabelecida enquanto 
empreendedor, uma boa 
opção é sempre analisar 
quais são as principais 
tendências de negócios 
que se apresentam no ho-
rizonte do mercado finan-
ceiro. O mundo dos negó-
cios muda constantemente 
de acordo com cada uma 
das variáveis que com-
põem o entorno que nos 
cerca, sejam mudanças no 
bairro, na cidade, no país 
ou no mundo. Todas estas 
apresentam impacto sig-
nificativo sobre a forma 
como conduzimos os nos-
sos negócios.

Estar atento a mudan-
ças é necessário para se 
saber a hora de crescer, a 
hora de esperar e a hora de 
mudar. Fazendo isso você 
sempre terá maior segu-
rança na condução da sua 
vida financeira e isto lhe 
permitirá inclusive fazer 
o que muitas pessoas bem 
sucedidas fazem: investir 
em diferentes áreas. Pos-
suir um segundo empre-
endimento pode ser sem-
pre uma grande tentação 
para aqueles que já pos-
suem um negócio que vai 

bem das pernas e dá lucro 
suficiente para se pensar 
em novas empreitadas. 
Muitas pessoas conhecem 
histórias de empreende-
dores que já possuíam um 
serviço ou negócio que 
ia muito bem e ao tentar 
abrir um segundo encon-
trou com a sua ruína.

Estas histórias não são 
poucas e por isso é sempre 
importante que aquele que 
decide expandir sua parti-
cipação no mercado através 
de um segundo empreendi-
mento sempre se planeje 
bem antes de dar este pas-
so. É possível dar alguns 
conselhos para as pessoas 
que estão vivenciando este 
momento de pensar em 
abrir um negócio e que eu 
gostaria de apresentar neste 
texto, mesmo que para al-
guns eles possam parecer 
óbvios. 

O primeiro conselho 
que eu daria é: faça uma 
boa análise SWOT. Mui-
tos empreendedores no 
Brasil iniciam seus negó-
cios mais com a coragem 
e a vontade de vencer 
como aliados do que com 
boas bases analíticas sus-
tentando suas ideias. Isso 
pode inclusive ser apon-
tado junto com toda a bu-
rocracia que há no nosso 
país para se poder abrir 
uma empresa como um 

dos fatores fundamentais 
para tantas empresas jo-
vens morrerem no Brasil. 

Através de uma boa 
análise SWOT, cujo nome 
literalmente é uma sigla 
das palavras em inglês 
Strenghts, Weaknesses, 
Opportunities, Threats 
(forças, fraquezas, oportu-
nidades e ameaças), é pos-
sível que o empreendedor 
mapeie melhor o que ele 
poderá encontrar ao abrir 
o negócio. Conhecendo 
as forças do novo empre-
endimento você poderá 
buscar maneiras de deixar 
ainda mais evidente para o 
seu público as qualidades 
que você os entrega. Co-
nhecendo cada uma das 
suas fraquezas você terá 
condições de buscar for-
mas para superálas antes 
que se tornem problemas 
insuperáveis. Suas opor-
tunidades ditarão o rumo 
de crescimento do seu 
negócio e permitirão que 
você mire sempre onde 
há um maior potencial de 
sucesso para você e a sua 
empresa. 

Conhecendo bem cada 
ameaça que se apresenta 
ao seu negócio você po-
derá antevê-las e assim 
evitar que se tornem fra-
quezas ou problemas. Por 
isso sempre faça um bom 
estudo sobre aquilo que 

você deseja fazer antes de 
colocar em prática para 
garantir que o próximo 
passo não será dado sobre 
um buraco que o deixará 
em uma situação compli-
cada. Por exemplo, abrir 
filiais ou um segundo ne-
gócio do mesmo ramo 
pode ser um grande pro-
blema quando feito sem 
o devido planejamento. 
Uma filial mal localizada 
poderá não gerar o lucro 
necessário para garantir 
sua existência, enquanto 
um segundo empreendi-
mento que busque o mes-
mo público que o primeiro 
poderá simplesmente pre-
dar o mercado do negócio 
já existente tornando am-
bos os empreendimentos 
insustentáveis.

Até mesmo por isso, 
para aqueles que desejam 
abrir um segundo negó-
cio uma grande opção é 
investir em áreas diversas 
da qual já vem lhe ren-
dendo bons dividendos. 
Já para aqueles que de-
sejam abrir seu primeiro 
negócio conseguir ser o 
primeiro de uma tendên-
cia no mercado pode ser 
a chave para se tornar um 
grande player de um mer-
cado estável e com isso 
garantir um bom cresci-
mento financeiro ao lon-
go dos anos. Diante disto, 

citarei algumas das opor-
tunidades apontadas por 
especialistas do mercado 
financeiro como grandes 
oportunidades de negócio 
no Brasil para este e para 
os próximos dois anos 
e explicarei porque que 
para mim estas são boas 
opções de negócios. O 
home office é uma grande 
oportunidade de negócio.

A forma de trabalhar 
que já é muito forte nos 
países desenvolvidos eco-
nomicamente e que se 
tornou muito difundida 
no Brasil desde 2020, em 
decorrência da nova reali-
dade que nos foi apresen-
tada por causa da pande-
mia do novo coronavírus 
segue sendo uma tendên-
cia para aqueles que sou-
berem avaliar bem as pos-
sibilidades. Tanto para o 
profissional que conseguir 
trabalhar segundo o mo-
delo home office de forma 
efetiva se tona um grande 
atrativo para potenciais 
clientes, quanto aqueles 
que conseguirem pensar 
em produtos e soluções 
para esta nova gama de 
profissionais encontraram 
um mercado em franco 
crescimento.

Outra coisa que segue 
sendo tendência no Brasil 
é o conceito de apresen-
tar uma experiência única 

ao cliente final. Enquanto 
clientes finais todos bus-
camos novas formas para 
podermos sentir que o 
produto ou o serviço que 
consumimos foi pensado 
exclusivamente em nós e 
que por isso nos agrada 
com perfeição. Uma expe-
riência única e exclusiva é 
algo difícil de precificar 
e, portanto, profissionais 
que investem neste mer-
cado estão atendendo uma 
parcela da clientela dispo-
nível no mercado disposta 
a arcar com os custos de 
se ter algo único. 

Micro franquias
Um conceito extrema-

mente interessante quan-
do pensamos que possuem 
todos os atrativos e vanta-
gens de uma franquia (e 
claro, também possuem 
todos os problemas e des-
vantagens de uma), mas 
são um negócio que pode 
ser iniciado a partir de um 
baixo custo para aquele 
que decide empreender. 
Em momentos de crise 
iniciar um negócio de me-
nor custo e com um cami-
nho já traçado pela matriz 
de quem você se tornar 
um franqueado pode ser 
sempre uma boa opção 
para aqueles que buscam 
maior segurança nos seus 
empreendimentos. 

O Banco Central anun-
ciou nesta sexta-feira, 27, 
mudanças no Pix. Blo-
queio de horários para 
transferências, limitação 
de valores e até a escolha 
dos destinatários estão en-
tre as ações que o BC deci-
diu apresentar para melho-
rar a segurança do sistema 
de pagamentos.

As informações foram 
antecipadas pela analis-
ta de economia da CNN 
Thais Herédia, que ouviu 
fontes próximas da opera-
ção nesta sexta, logo após 
o presidente do BC, Ro-
berto Campos Neto, dizer 
que deveria apresentar um 
conjunto de medidas para 
que o Pix seja mais seguro, 
em evento da Federação 

Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e da Esfera.

Veja o que muda:
*Operações entre pes-

soas físicas ficam limita-
das em R$ 1.000 (incluin-
do MEIs) das 20h às 6h, 
incluindo transferências 
intrabancárias, cartões 
de débito e liquidação de 
TEDs;

*Haverá prazo mínimo 
de 24 horas e máximo de 
48 horas para a efetivação 
de pedido do usuário, fei-
to por canal digital, para 
aumento de limites de 
transações com meios de 
pagamento (TED, DOC, 
transferências intrabancá-
rias, Pix, boleto, e cartão 
de débito), impedindo o 

aumento imediato em situ-
ação de risco;

*Clientes passam a po-
der estabelecer limites tran-
sacionais diferentes no Pix 
para os períodos diurno e 
noturno, permitindo limites 
menores durante a noite;

*Instituições poderão 
ofertar funcionalidade que 
permita aos usuários ca-
dastrar previamente contas 
que poderão receber Pix 
acima dos limites estabe-
lecidos, permitindo manter 
seus limites baixos para as 
demais transações;

*Haverá prazo mínimo 
de 24h para que o cadas-
tramento prévio de contas 
por canal digital produza 
efeitos, impedindo o ca-
dastramento imediato em 

situação de risco;
*Participantes do Pix 

poderão reter uma transa-
ção por 30 minutos duran-
te o dia ou por 60 minutos 
durante a noite para a aná-
lise de risco da operação, 
informando ao usuário 
quanto à retenção;

*Passa a ser obrigató-
rio o mecanismo, já exis-
tente e hoje facultativo, 
de marcação no Diretório 
de Identificadores de Con-
tas Transacionais (DICT) 
de contas em relação às 
quais existam indícios de 
utilização em fraudes no 
Pix, inclusive no caso de 
transações realizadas entre 
contas mantidas no mesmo 
participante;

*Passam a ser permi-

tidas consultas ao DICT 
para alimentar os sistemas 
de prevenção à fraude das 
instituições, de forma a 
coibir crimes envolvendo 
a mesma conta em outros 
meios de pagamento e com 
outros serviços bancários;

*Usuários do Pix po-
derão adotar controles 
adicionais em relação a 
transações envolvendo 
contas marcadas no DICT, 
inclusive para fins de even-
tual recusa a seu processa-
mento, combatendo assim 
a utilização de contas de 
aluguel ou “laranjas”;

*Usuários de arranjos 
de pagamentos eletrôni-
cos poderão compartilhar, 
tempestivamente, com 
autoridades de segurança 

pública, as informações 
sobre transações suspeitas 
de envolvimento com ati-
vidades criminosas;

*Instituições reguladas 
serão obrigadas a adotar 
controles adicionais sobre 
fraudes, com reporte para 
o Comitê de Auditoria e 
para o Conselho de Admi-
nistração ou, na sua ausên-
cia, à Diretoria Executiva, 
bem como manter à dis-
posição do Banco Central 
tais informações;

*Histórico comporta-
mental e de crédito será 
obrigatório para que em-
presas possam antecipar 
recebíveis de cartões com 
pagamento no mesmo dia 
(D+0), mitigando a ocor-
rência de fraudes.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

https://eipcred.com.br/
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Pente fino do INSS em 2021  
O que podemos esperar 

do tradicional “Pente Fino 
do INSS’ feito pelo INSS 
cuja finalidade é reduzir 
os benefícios concedidos 
de forma indevida? Como 
são milhares benefícios 
concedidos é natural a 
concessão irregular de al-
guns deles. Existe um pro-
grama de revisão dos be-
nefícios por incapacidade 
que é feito todo ano, tanto 
incapacidade permanente 
quanto as incapacidades 

temporárias. A revisão se 
dá nos benefícios conce-
didos sem a realização 
de perícia quando o perí-
odo é superior a 6 meses, 
também são revisados os 
benefícios sem data para 
acabar. O INSS comuni-
ca o segurado dando-lhe 
30 dias para se manifes-
tar demonstrando a ne-
cessidade da manutenção 
do benefício. Os maiores 
problemas do INSS são as 
fraudes na prova de vida e 

em relação à morte de ti-
tulares de aposentadoria. 
Alguns prazos de defesa 
são maiores como os agri-
cultores familiares, traba-
lhadores rurais ou avulsos 
e segurados especiais, 
nesses casos o prazo será 
de 60 dias. Não havendo 
recurso da decisão em 30 
dias, o benefício será can-
celado. Por isso mesmo é 
importante a manter seus 
dados atualizados junto 
ao INSS. Os casos mais 

focados pelo INSS são as 
incapacidades, quando há 
indícios de irregularidade 
como Auxílio-Doença ou 
Acidente antes de com-
pletar a carência necessá-
ria, o portador de deficiên-
cia que recebe o benefício 
de prestação continuada e 
não comprovou a impos-
sibilidade de prover seu 
próprio sustento, pessoas 
incapacitadas que rece-
bem uma remuneração 
mesmo sem estar traba-

lhando e os beneficiários 
que recebam renda maior 
do que a declarada quando 
o benefício foi concedido. 
Caso você seja notificado, 
tenha toda a documenta-
ção em mãos para se pro-
teger. Temos alguns casos 
em que o pente fino não 
alcança o beneficiário, são 
eles, o segurado que rece-
be um benefício por inca-
pacidade permanente ou 
temporário por mais de 15 
anos e contar com mais de 

55 anos de idade, for por-
tador de HIV, ou aquele 
que for aposentado por in-
validez ou pensionista in-
válido com pelo menos 60 
anos, por fim, o que seja 
segurado e receba bene-
fício do INSS há mais de 
10 anos. Enquanto a prova 
de vida serve para evitar 
distorção o pente fino foca 
em benefícios específicos 
com alta probabilidade 
de fraude ou erro. Fique 
atento.

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Caríssima leitora, carís-
simo leitor, uma vez tratada 
na coluna anterior do sábado 
dia 21/08/2021, sob o título 
“Direitos Ocultos – Parte 1 
FGTS” no que diz respeito a 
conversão do índice de cor-
reção monetária do FGTS, 
cujo direito afeta o traba-
lhador da iniciativa privada, 
hoje peço-lhes licença, para 
tratar sobre um assunto que 
afeta diretamente o bolso 
dos Servidores Públicos do 
Estado de São Paulo.  

A propósito, alguém aí 
já ouviu falar em “IAMS-
PE”? 

Pois é, provavelmente, 
muitos dirão que não tem a 
menor ideia do que se trata 
este tal de “IAMSPE”! 

Entretanto, para os Ser-
vidores Públicos do Estado 
de São Paulo, “IAMSPE” é 
algo muito familiar. 

Afinal, tais Servidores 
na qualidade de contribuin-
tes obrigatórios do “IAMS-
PE - Instituto de Assistência 
Médica do Servidor Público 
do Estado de São Paulo”, 
são compelidos, segundo 
dispõe o artigo 20, inciso I, 
da Lei n.º 2.815, de 23 de 
abril de 1981 (que alterou 
o Decreto n.º 257, de 29 de 

maio de 1970), a efetuarem 
uma contribuição obriga-
tória e mensal de 2% (dois 
por cento), calculada sobre 
as suas retribuições totais, 
ou seja, sobre o total de seus 
vencimentos. 

O que talvez muitos de-
les não saibam é que, o des-
conto de 2% (dois por cento) 
sobre os seus vencimentos 
destinados ao “IAMSPE” a 
título de contribuição de as-
sistência médica, hospitalar 
e odontológica, a que foram 
forçados a contribuir men-
salmente por tanto tempo é 
inconstitucional! 

Importante ressaltar que, 
o funcionário estadual não 
tem saúde gratuita, ou seja, 
o Estado não paga plano de 
saúde e ainda desconta de 
maneira compulsória (ou 
seja, é um tributo) 2% (dois 
por cento) de seus venci-
mentos para o “IAMSPE 
- Instituto de Assistência 
Médica ao Servidor Público 
Estadual”, autarquia mais 
conhecida como Hospital do 
Servidor Público Estadual. 
(Fundamento: Decreto-Lei 
estadual número 257/70). 

Com efeito, os Servi-
dores que possam median-
te economias, pagarem do 

próprio bolso plano de saú-
de particular, incluindo seus 
dependentes, mesmo assim 
são obrigados a ter descon-
tado 2% (dois por cento) 
dos seus vencimentos para o 
pagamento do “IAMSPE”, 
mesmo sem utilizá-lo!!  

Acontece que, somente 
via judicial os Servidores 
podem pugnar pelos seus 
desligamentos do sistema 
“IAMSPE” e, consequen-
temente, requererem o 
cessamento dos descontos 
da contribuição em suas 
folhas de pagamento, refe-
rente à contribuição de que 
são obrigados a realizarem 
mensalmente. 

Contudo, caso optem por 
exercer tal direito em juízo, 
também poderão pleitear o 
ressarcimento do valor atu-
alizado que foi indevida-
mente descontado em seus 
contracheques nos últimos 
5 (cinco) anos. 

E isto se dá por uma 
singela razão, a de que a 
compulsoriedade da con-
tribuição para um sistema 
de assistência à saúde não 
condiz com o nosso orde-
namento jurídico, haja vista 
que, os Estados e Municí-
pios podem instituir contri-

buição compulsória apenas 
para fins previdenciários, 
na forma dos arts. 40 e 149, 
§1º, ambos da Constituição 
da República de 1988, com 
a reforma da Emenda n. 41, 
de 2003.  

Fundamental salientar 
que, foi permitida a insti-
tuição de contribuições tão 
somente para custeio de 
“sistemas de previdência 
e assistência social”, nas 
quais não está incluído o de 
assistência médico-hospita-
lar, como no caso em tela o 
“IAMSPE”. 

Assim, como já exposto, 
a contribuição cobrada não 
é previdenciária, destina-se 
à assistência médico-hospi-
talar. Portanto, se o Estado 
pretende ainda manter um 
sistema de saúde para seus 
funcionários, a contribuição 
não pode ser mais compul-
sória, mas, sim, facultativa. 

Resta claro, dos pre-
ceitos constitucionais que, 
apenas a previdência social 
é de caráter contributivo 
e de filiação obrigatória. 
Essa obrigatoriedade não é 
extensiva, em absoluto, às 
contribuições para sistema 
de saúde. 

Ainda no tocante à saú-

de, cumpre a cada um fa-
zer sua opção, valer-se do 
sistema público (SUS) ou 
optar por plano que melhor 
adapte-se a seus interesses. 
Assim, não pode-se obrigar 
quem quer que seja como 
faz a legislação estadual, a 
contribuir para determinada 
entidade para obter assis-
tência médico-hospitalar. 

Diante disso, resta evi-
dentemente demonstrado 
que, a contribuição ora dis-
criminada somente poderá 
ser exigível a quem tenha 
interesse em integrar siste-
ma de saúde complementar. 
Ressaltando-se, neste parti-
cular que, o direito de livre 
associação é cláusula pétrea 
da Carta Federal, segundo 
dispõe o seu artigo 5º, inciso 
XX que, “Ninguém poderá 
ser compelido a associar-se 
ou permanecer associado”. 

Nota-se também que, a 
referida cobrança é ilegal, 
porque o valor pago men-
salmente pelos Servidores, a 
título de Convênio, indepen-
dente da utilização do servi-
ço, fere o princípio segundo 
o qual só pode ser obrigado a 
pagar por aquilo que efetiva-
mente consumiu, sendo que, 
o desrespeito a referido prin-

cípio caracteriza prática abu-
siva, proibida pelo Código de 
Defesa do Consumidor, além 
de, conforme dito acima, não 
haver qualquer previsão legal 
para sua cobrança. 

Sendo assim, há de decla-
rar-se a existência de relação 
de consumo entre as partes, 
visto que, os associados são 
denominados consumidores, 
uma vez que, utilizam em 
tese, o serviço na qualida-
de de destinatário final, e o 
“IAMSPE” como fornece-
dor de serviços “utilizados” 
pelos Servidores na área da 
saúde, mediante remunera-
ção, porquanto, passível de 
adequação legal ao Código 
de Defesa do Consumidor. 

Portanto, servidor, o re-
cado que fica é, caso dis-
corde do valor descontado 
mensalmente de seu salário 
a título de assistência médi-
ca, V. Sa. tem todo o direito 
de impedi-lo no papel de 
Consumidor.    

MARCELO LUÍS GOU-
VÊA PIOLI, é advogado 
especializado 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

Você já ouviu dizer ou 
já teve mercadoria extravia-
da pelo Correio. Quando o 
consumidor faz um envio de 
produto para o destinatário é 
importante e necessário ter 
provas do envio do produto, 
para isso, é bom ter em mãos 
a “declaração do conteúdo 
postado”. 

Declaração está que deve 
ser fornecida pelo próprio 
Correio.  Caso o produto que 
você está enviando for extra-
viado, mesmo que o Correio 
negue o ressarcimento do 
produto você consumidor não 
tendo essa declaração, poderá 
fazê-lo por outro meio de pro-
va, para isso se faz necessário 
ter fotos claras e objetivas que 
o consumidor esteve no Cor-
reio e enviou aquele determi-
nado produto com as especi-
ficações, valores e se possível 
nota fiscal, podendo ser cópia. 

É comum o Correio atri-
buir o extravio da mercadoria 

à ocorrência de fatos supos-
tamente à sua responsabili-
dade, como furto, roubo ou 
até negligência do consumi-
dor, com isso a demora para 
dar uma solução quando o 
consumidor, buscar resolver 
o conflito gerado, ou para se 
esquivar da obrigação de res-
tituir o valor do produto, alega 
o Correio que não tem obriga-
ção de indenizar pelo extravio 
do produto postado.  

Quando ocorre essa des-
culpa quanto a responsabi-
lidade por parte do Correio, 
de fato está correto esses ar-
gumentos de não ressarcir os 
danos causados e indenizar 
o consumidor por danos mo-
rais?

Primeiramente vejamos 
que mesmo sendo o Correio 
empresa pública, oferece ser-
viço e o usuário desse serviço 
paga um determinado valor, e 
conforme a nossa legislação 
consumerista, diz que toda 

pessoa física ou jurídica, pú-
blica ou privada, que no caso 
do Correio desenvolvem ati-
vidade de distribuição ou co-
mercialização de produtos ou 
prestação de serviços, incide 
na aplicação do Código de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor, vejamos o que diz o 
artigo 3º, do CDC. 

Art. 3° Fornecedor é toda 
pessoa física ou jurídica, pú-
blica ou privada, nacional 
ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados, que 
desenvolvem atividade de 
produção, montagem, cria-
ção, construção, transforma-
ção, importação, exportação, 
distribuição ou comercializa-
ção de produtos ou prestação 
de serviços.

Não resta dúvida quanto a 
aplicação do nosso diploma 
consumerista, nas atividades 
do Correio, pois, o artigo aqui 
mencionado deixa claro o en-
quadramento nas regras legais 

consumeristas. 
Já o artigo 14 do CDC, 

menciona que o fornecedor 
de serviço responde, inde-
pendente da existência de 
culpa, sendo este o princípio 
da responsabilidade objetiva, 
vejamos o que diz o coman-
do legal consumerista “in co-
mento”.

Art. 14. O fornecedor de 
serviços responde, indepen-
dentemente da existência de 
culpa, pela reparação dos 
danos causados aos consumi-
dores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços, bem 
como por informações insufi-
cientes ou inadequadas sobre 
sua fruição e riscos.

Já, com relação ao dano 
sofrido pelo consumidor que 
enviou o produto para o des-
tinatário e este foi extraviado, 
vindo a sofrer dano material e 
moral, cabe sim, nas esferas 
judiciais, sendo pessoa física 
ou jurídica, postular o paga-

mento pelo dano sofrido, con-
forme jurisprudência do TRF 
3, como segue. 

As circunstâncias do caso 
concreto não deixam dúvidas 
da efetiva existência de abalo 
moral na espécie dos autos. 
É que a parte autora demons-
trou satisfatoriamente que a 
falha no serviço prestado pela 
ré lhe causou prejuízos de 
monta, redundando em situa-
ção vexatória na perda de um 
potencial comprador, sendo 
ainda perfeitamente verossí-
mil a alegação de descrédito 
perante eventuais outros con-
sumidores, tendo em vista o 
efeito replicador de uma má 
experiência que é repassada a 
diversas pessoas do convívio 
do prejudicado, além da ex-
posição eventual em ranking 
de boas práticas na internet. 
Assim, há conduta (falha no 
serviço decorrente do atra-
so na entrega), dano moral 
(decorrente da frustração da 

expectativa de realizar um 
negócio e o abalo na repu-
tação) e nexo de causalida-
de evidente.”  (TRF-3 - RI: 
00134622120174036301 SP, 
Relator: JUIZ (A) FEDERAL 
FLAVIA PELLEGRINO SO-
ARES MILLANI, Data de 
Julgamento: 06/09/2019, 4ª 
TURMA RECURSAL DE 
SÃO PAULO, Data de Pu-
blicação: e-DJF3 Judicial 
DATA: 11/09/2019).

Assim sendo, quando você 
deparar com essa situação de 
extravio de mercadoria decor-
rente de falha na prestação de 
serviço do Correio, busque os 
seus direitos em juízo, pois é 
dever de indenizar pelos da-
nos morais e também pelos 
danos materiais que deve ser 
comprovado pelo consumidor 
que remeteu o produto. 

Espero ter contribuído 
para mais um esclarecimento 
a você leitor e amigo. Um ex-
celente final de semana.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

A responsabilidade do Correio 
no extravio de mercadoria

Direitos e deveres

Direitos Ocultos – Parte 2 FGTS 
- “Saúde de servidor público”

JUSTIÇA EM FOCO
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Bom dia, amigo !!!.
Hoje vamos trataremos 

sobre um dos elemento ou 
nutriente muito importante 
para o solo. Hoje vamos tra-
tar sobre o elemento CÁL-
CIO (Ca); mas, para que 
serve o Cálcio e qual o seu 
benefício. Em que, a falta de 
Cálcio pode interferir? En-
tão, vamos lá.

Cálcio, o que é, para que 
serve?

O Cálcio é um dos Ma-
cronutrientes Secundários 
(Ca), porém não significa 
que não seja importante 
para o desenvolvimento da 
cultura. Esse nutriente é 
exigido em menor quanti-
dade que os Nutrientes Pri-
mários ( N, P e K ), entre-
tanto a sua falta prejudica 
o crescimento da planta e 
consequentemente a produ-
tividade. O Cálcio também 
é responsável pela neutrali-
zação do Alumínio no solo 
e na elevação do pH do 
solo.

Funções do Cálcio:
• Participa na composição da 

parede celular (lamela mé-
dia)

• Aumenta a resistência ao 
estresse climático;

• Aumenta a tolerância as 
doenças bacterianas;

• Age no crescimento do 
tubo polínico e na germi-
nação do grão de pólem;

• Age na disponibilidade de 
micronutrientes e do mo-
libdênio;

• Atua na redução da acidez 
e do Alumínio tóxico no 
solo;

• Aumenta o desenvolvimen-
to do sistema radicular;

Sintomas de deficiência de 
Cálcio nas plantas:
• Afeta o crescimento da 

raiz;
• Dificulta a germinação do 

grão de pólen;
• Na soja é um sintoma co-

mum as vagens ficarem 
chochas;

• No milho é um sintoma co-
mum as folhas enroladas

• Aspecto gelatinoso nas 
pontas da folhas e nos pon-
tos de crescimento.

Inicialmente os sintomas 
de deficiência aparecem em 
folhas novas devido o Cálcio 
não ser muito móvel na plan-
ta.

Um meio de se prevenir a 
existência da deficiência ou 
não de Cálcio é por meio da 
Análise Foliar.

Para evitar os inconve-
nientes de uma falta de Cál-
cio no solo, deve-se realizar 
a análise desse solo e proce-
der a correção necessária por 
meio da adição de Calcário 
ou Gesso agrícola.

As metodologias utili-
zadas nos laboratórios para 
extração do Cálcio, são por 
meio de Solução 1 M de Clo-

reto de Potássio, e a da Resi-
na Trocadora de Íons.

Os resultados são ex-
pressos em cmolc/dm3 ou 
mmolc/dm3. Deve-se ficar 
atento a unidade que está ex-
presso o resultado para não 
ocorrer erros na recomenda-
ção da dosagem.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia a ser uti-
lizada deverá ser a utilizada 
em sua região, se for no esta-
do de São Paulo, deve-se so-
licitar a metodologia da Resi-
na, se nos demais estados da 
união o extrator é a Solução 
de Cloreto de Potássio 1 M.

Espero que de uma for-
ma bem simples e resumida, 
tenha conseguido explicar 
sobre a importância do nu-
trientes Cálcio (Ca++) de-
terminado na análise de solo 
para fins agrícolas.

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

Um ótimo final de sema-
na, com a certeza de uma 
próspera semana em nome 
do JESUS CRISTO.

Contato:
ECOFARM 
AGROAMBIENTAL
Fone / WhatsApp - (19) 
99363-8210
e-mail: ecofarm.
agroambiental@gmail.com

Com o avanço do nú-
mero de pessoas ligadas à 
internet e com as mudanças 
constantes do mercado, cada 
vez mais produtores rurais e 
as empresas do agronegócio 
precisam estar em constan-
te processo de reinvenção 
e adaptação, o que às vezes 
torna-se muito difícil de 
realizar quando não se en-
contram presente no mundo 
digital. E perante o atual mo-
mento que a sociedade vive: 
uma pandemia global, isso 
torna-se imprescindível.

Mas se por um lado é ne-
cessário se adaptar, imedia-
tamente surge um problema 
à vista: como fazer para estar 
em consonância com a lei?

Esta pergunta é perti-
nente, afinal, se fora dos 
domínios do mundo digital 
já temos uma gama de dis-
positivos legais para seguir, 
o que dizer na internet onde 
teoricamente, é mais “fácil” 
que as pessoas encontrem 
seus produtos? Então, vamos 
analisar a questão.

Sabemos que com o ad-
vento da internet as nego-
ciações ficaram muito mais 
rápidas, e na maioria dos 
casos, instantâneas, como 

acontece quando alguém 
compra algo de um e-com-
merce (loja virtual).

Ao clicar em comprar e 
efetivar a operação, ocor-
re um negócio do ponto de 
vista jurídico que geram 
obrigações inerentes a este. 
Como na maioria das vezes 
as compras acontecem por 
cartão de crédito/débito, o 
pagamento acaba sendo qua-
se que instantâneo, faltando 
apenas a obrigação do ven-
dedor de entregar o produto 
ao comprador.

Agora, como funciona a 
relação de pós venda, caso o 
cliente não goste do produto, 
ou desista da compra?

O que regula tudo isso é 
o Decreto nº 7.962/2013 (Lei 
do e-commerce) que reforça 
o que está previsto no Códi-
go de Defesa do Consumidor, 
trazendo no seu artigo 5º além 
dos deveres do vendedor, 
também a possibilidade do 
cancelamento da compra sem 
nenhum tipo de ônus ao con-
sumidor (Direito do Arrepen-
dimento) que pode ocorrer em 
até sete dias úteis contados do 
recebimento deste, tendo em 
vista que o site tem que deixar 
explícita tal possibilidade.

Quando falamos de com-
pra e venda pela internet, nós 
estamos falando de contrato 
imediato e direto, onde há 
duas vontades: a do vendedor 
que de forma visível tem que 
expor os dados do seu e-com-
merce e o desejo do compra-
dor em adquirir o produto. 

Obviamente que há algu-
mas exceções quanto a isso, 
como por exemplo transa-
ções de compra e venda por 
e-mail ou algum outro me-
canismo de troca de mensa-
gens onde há margem para 
pessoas não estarem pre-
sentes no mesmo momento 
que recebem uma proposta. 
É importante salientar que o 
WhatsApp, que é um aplica-
tivo de mensagens instantâ-
neas, configura um negócio 
jurídico imediato, pois nele 
as duas pessoas estão em 
tempo real negociando e dis-
cutindo entre elas.

Independente da atividade 
ou tamanho do e-commerce 
todos estão regidos por esta 
lei, e por isto cabe atenção ao 
seu cumprimento, já que se 
isso não ocorrer este pode so-
frer diferentes tipos de penali-
dades que variam de multas a 
apreensão de mercadorias.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Agrovenda – Compra online

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

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
https://mariaditasenepol.com.br/
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Grupo UniEduK realiza 
Campanha de Castração de animais em 
Indaiatuba e Jaguariúna

O curso de Medici-
na Veterinária do Grupo 
UniEduK (UniMAX, Uni-
FAJ e Faagroh) realiza a 
“Campanha de Castração” 
nos Hospitais Veterinários 
da UniMAX (Indaiatuba) 
e da UniFAJ (Jaguariúna). 
Para participar, os tutores 
de animais interessados de-
vem preencher um formu-
lário de inscrição e aguar-
dar o contato. As cirurgias 
acontecem toda terça-feira, 
às 13h, em Jaguariúna, e 
toda quarta-feira, às 14h, 
em Indaiatuba.

Com valores acessíveis, 
a iniciativa é um tradicional 
projeto social que envolve 
os estudantes de todos os 
semestres, comprovando o 
DNA do Grupo UniEduK 
de oferecer ensino na prá-
tica desde o primeiro dia 
de aula. Em 2021, até o 
mês de julho, mais de 120 
animais já foram operados 
e cerca de 650 alunos das 
duas unidades já participa-
ram das castrações.

Além da comunidade 
em geral, a Campanha aten-
de animais encaminhados 
pela Unidade de Vigilância 
e Zoonoses (UVZ) do De-
partamento de Zoonoses e 
Bem-estar Animal da Se-
cretaria de Saúde de Jagua-
riúna. Em média, o tempo 
de espera para a castração é 
de dois meses. Em agosto, 
cerca de 80 animais foram 
cadastrados para cirurgias. 

No aspecto acadêmico, o 
ganho para os futuros vete-
rinários é bastante relevante. 
Nesta atividade, os alunos 
desenvolvem competências 
técnicas e socioemocionais 
por meio de diversas disci-
plinas, entre elas Técnica 
Cirúrgica, Cirurgia de Pe-
quenos e Anestesiologia, 
com orientações dos profes-
sores Dra. Sonia Suzuki e 
Dr. Arilton Souza. 

A aluna do oitavo semes-
tre, Stefanie Regina Lima, 
garante que adquiriu grande 
aprendizado com a ativida-
de. “Aprendemos muito na 
teoria, porém, para ser mé-
dico veterinário somente 
a teoria não basta. E é um 
privilégio poder participar 
da rotina cirúrgica de um 
hospital e conviver de perto 
com toda essa adrenalina. 
Além disso, é uma respon-

sabilidade muito grande, 
pois lidamos com vidas e 
isso só sentimos na prática 
mesmo”, explica. 

Bruna Azevedo Cazaro-
to também revela resultados 
positivos da participação 
na Campanha. “É uma ex-
periência incrível, pois os 
alunos são os responsáveis 
pela campanha acontecer. 
Eles realizam desde os cál-
culos das doses, anestesia, o 
procedimento cirúrgico em 
si e ficam com os animais 
até a total recuperação anes-
tésica”, diz. 

A aluna do oitavo se-
mestre atuou como bolsista 
de atividades práticas, o que 
conferiu a ela um grande de-
safio. “São inúmeros fatores 
que devemos organizar e 
ter o controle. Nos dias de 
castração, estamos lidando 
diretamente com os nossos 
pacientes, tutores e alunos. 
É de extrema importância 
que todos saiam satisfei-
tos e felizes com o serviço 
que prestamos. Digo que 

as campanhas agregam de 
uma forma inexplicável na 
minha vida profissional. Me 
proporcionam desenvolver, 
cada vez mais, habilidades 
como organização, comu-
nicação, facilidade com re-
lações interpessoais, como 
agir quando as coisas não 
saem como planejamos, en-
tre outras”, comenta Bruna. 

É importante lembrar 
que os Hospitais Veteriná-
rios do Grupo UniEduK 
são referências, únicos da 
Região Metropolitana de 
Campinas com atendimen-
to 24 horas para pequenos 
e grandes animais, benefi-
ciando toda a comunidade 
regional. “A qualidade dos 
nossos hospitais é o refle-
xo da qualidade do curso 
que desenvolvemos, onde 
preparamos os alunos de 
acordo com as tendências 
e as reais necessidades do 
mercado de trabalho”, con-
clui o gestor do curso de 
Medicina Veterinária, prof. 
Silvio Piotto. 

14

educação

Iniciativa faz parte da rotina do curso de Medicina Veterinária que promove aprendizado prático aos 
estudantes sobre técnicas cirúrgicas, além de beneficiar a comunidade

DIVULGAÇÃO 

https://grupounieduk.com.br/
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Esporte Morungabense

No sábado, 21, fo-
ram realizadas as finais 
de União Cup 2021 e na 
oportunidade com um 
belo gol do atacante Caio, 
o Guarani FC/Projeto Bu-
grinho - Unidade Morun-
gaba se sagrou campeão 
da categoria sub-12 ao 
vencer o Velo Clube / Ca-
misa 10. O confronto que 
coroou a conquista bugri-
na aconteceu no estádio 
Thelmo de Almeida, em 
Cosmópolis. 

Com uma ótima cam-
panha, em 15 jogos foram 
10 vitórias, 4 empates e 
somente uma derrota. O 
time dirigido pelo técnico 
Robson Fonseca, o Robi-
nho, teve ainda o artilhei-
ro da competição, Gus-
tavo Froldi com 9 gols, 

além da melhor defesa, 
com somente                   3 
gols sofridos e o técnico 
Robinho como destaque 
da categoria. 

O elenco bugrino que 
levantou a taça foi formado 
pelos goleiros João Pedro 
e Felipe, os zagueiros Fa-
bão, Caio e Rafael, os late-
rais Lucão, Rafinha, Felipe 
Batata e Felipe Santos, os 
volantes Lorenzo, Leal, 
Murillo e João, os meias 
Gustavo Froldi, Leonardo, 
Godinho e Pietro, e os ata-
cantes Caio, Henrique Ne-
ves, Luis Otávio, Gregory 
e Gabriel. A final da cate-
goria sub 14 entre Projeto 
Bugrinho x Atlétic Aca-
demy foi cancelada e ain-
da não foi remarcada pela 
comissão organizadora.

Prof. Julio 
do Vadu

Sedentarismo 

Sub 12 do Guarani FC / Projeto Bugrinho – 
Unidade Morungaba é campeão da União Cup

Vivemos a busca cons-
tante pela saúde e qualida-
de de vida com o objetivo 
de atingir a longevidade 
e afastar o risco de do-
enças. Entretanto, nesta 
luta enfrentamos um vilão 
que concorre neste espaço 
pela vida saudável chama-
do SEDENTARISMO. 

Os dicionários definem 
o sedentarismo como a 
ausência de movimento, 
pessoa inativa que fica 
muito tempo sentada, 
enfim, o sedentarismo é 
a porta de entrada para 
a instalação de diversas 
doenças que podem levar 
a morte. As pessoas se-
dentárias tendem a sofrer 
de doenças do coração, 
doenças circulatórias, 
aumento do colesterol e 
triglicerídeos, doenças 
articulares e de postura, 
tem mais propensão a de-
senvolver câncer e outras 
doenças crônico-degene-
rativas, tem maior tendên-
cia ao diabetes, tudo por 
causa de hábitos de vida 

não saudáveis. 
Os sedentários pos-

suem um cansaço maior 
para realizar tarefas do 
cotidiano, acumulam 
gordura abdominal e in-
traviceral, possuem uma 
alimentação rica em gor-
duras e açucares, tem bai-
xa qualidade do sono e 
muitas vezes roncam ou 
desenvolvem apnéia do 
sono, somando fatores 
que podem levar ao de-
senvolvimento de doen-
ças e consequentemente 
a morte. Assim o sedenta-
rismo é considerado pela 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como 
a ‘Doença do Século”, 
atingindo todas as faixas 
etárias e classes sociais, 
levando milhares de pes-
soas a morte anualmente. 

Criamos o comporta-
mento sedentário quando 
não conseguimos lidar 
com as questões do tem-
po, deixando sempre para 
amanhã ou para a famosa 
segunda-feira que nun-

ca chega o dia de iniciar 
atividades físicas ou exer-
cícios físicos, mesmo sa-
bendo da importância dis-
so para a vida. Entramos 
num ciclo vicioso que nos 
consome dia-a-dia, não 
dando importância para a 
própria vida e se satisfa-
zendo em criar desculpas 
para procrastinar fazer 
o que é necessário. Essa 
relação com o tempo é to-
talmente subjetiva, nunca 
temos tempo para nada, 
pois a vida é cheia de 
compromissos, trabalho, 
hábitos, costumes e pouco 
tempo para o exercício fí-
sico, o esporte, a ativida-
de física, criamos assim o 
ambiente perfeito para ser 
um sedentário convicto.  

As conseqüências pas-
sam a ser sentidas e te-
midas quando temos au-
mento da pressão arterial 
(pressão alta), fazemos 
exame de sangue e todos 
os resultados estão acima 
do normal, temos um in-
farto ou AVC, desenvol-

vemos um câncer ou outra 
doença crônico-degenera-
tiva, perdemos o sono ou 
desenvolvemos doenças 
psíquicas como depres-
são, síndrome do pânico, 
ansiedade ou outro pro-
blema que afeta o curso 
normal da vida. Tudo isso 
é fruto de muitas horas 
de sofá e poucas horas de 
academia, muito tempo 
na frente do computador 
ou celular e pouco tempo 
de caminhada, muita co-
mida gordurosa e cheia de 
açucares e pouca refeição 
saudável, assim alimenta-
mos o sedentário que ha-
bita dentro de nós. 

Vencendo o 
sedentarismo 

A vitória sobre o se-
dentarismo envolve de-
terminação, persistência, 
disciplina e força de von-
tade mudar de vida, dando 
um passo de cada vez, mas 
construindo novos hábitos 
de vida. O começo desta 
mudança envolve fazer 

uma avaliação médica, 
procurar um profissional 
de Educação Física e um 
Nutricionista para repro-
gramar sua vida, tornando 
comportamentos seden-
tários em ações solidas, 
virando a página da vida 
que só prejudica sua saú-
de para uma página sau-
dável da sua existência. 

Os trabalhos científi-
cos apontam que a prática 
de atividade física e exer-
cício físico são essenciais 
para a vida, devendo ter 
um início gradual desta 
prática para evitar des-
gaste excessivo ou lesões. 
Recomenda-se no mínimo 
15 minutos diários de ati-
vidade e uma freqüência 
de no mínimo três vezes 
por semana, subindo pro-
porcionalmente a sua evo-
lução, porém quem pode 
prescrever isso com segu-
rança é um Professor de 
Educação Física. 

Temos diversas opções 
de atividades como cami-
nhada, corrida, natação, 

ciclismo, musculação, fu-
tebol, voleibol, basquete, 
tênis, futvolei, beach ten-
nis, dentre outras tantas, 
basta você ter a vontade e 
a coragem de iniciar sua 
mudança de vida. Recei-
tas milagrosas não exis-
tem, o que existe é deter-
minação, disciplina, força 
de vontade e muita cora-
gem de mudar sua vida de 
sedentária para saudável e 
poder gozar do benefício 
da longevidade. 

Fica o desafio: vença o 
sedentarismo e faça parte 
do grupo seleto de pesso-
as corajosas que praticam 
atividade física regular-
mente buscando assim vi-
ver mais e melhor, tenha 
coragem de mudar, afinal 
VIVER É ESSENCIAL! 

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Responsável pelo Projeto Bugrinho - Unidade Morungaba, Profº Júlio destaca o trabalho realizado
“Falar sobre a importância de uma conquista é sempre prazeroso, poder defender o clube que você torce dentro de 
um projeto sério, respeitado aqui em Morungaba e em toda região é fantástico. Nossa comissão técnica, composta 
por profissionais de alto nível, muito bem coordenados pelo Renato (Pé Mucho) e pelo Gustavo Rosolen. É uma 
comissão técnica que gosta do que faz, que se entende e que se respeita. A sensação de poder trabalhar e ser 
responsável por um projeto desta grandeza dentro do clube que a gente ama, no meu caso que sou bugrino e ter a 
oportunidade de todo ano revelar atletas, além de conquistar títulos com a expressão da União Cup é indescritível, 
pois essa competição é como se fosse um campeonato paulista sem Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. 
Lembrando que o principal objetivo dom Projeto Morungaba é deixar o nome do Guarani em evidência e mostrar 
que o clube continua muito forte em suas categorias de base”.

Equipe Sub 12 do Guarani FC / Projeto Bugrinho - Unidade Morungaba

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Mês de agosto alerta contra raiva canina

Você quer que seu Pet apareça no jornal? Essa é a nova campanha da Gazeta. Na 
sessão Pet você pode enviar a foto do seu bichinho pelo whatsapp (19) 98369-3115

O mês de agosto é mais conhecido como mês do ‘cachorro louco’; Raiva é uma doença letal em pets que precisam ser vacinados

Dra. Marina H. Del Poente
Médica veterinária – 
CRMV-SP 46072
VetMóvel veterinário á 
domicilio (19) 9 7417-2979 
mapoente@yahoo.com 

A origem e popula-
rização da lenda sobre 
agosto ser o mês do ca-
chorro louco aconteceu 
a partir da observação 
sobre o aumento de cade-
las no cio, o que causaria 
um comportamento mais 
‘raivoso\agressivo’ dos 
machos, causando brigas 
entre os animais e con-
sequentemente fazendo 
com que a raiva se espa-
lhasse entre eles. Mesmo 
que isso seja um compor-
tamento “natural” da es-
pécie, o problema pode 
ser grave: se o cão estiver 
contaminado com raiva, 
já que ele irá transmitir 
pela saliva quando atacar 
seus “inimigos”, se inicia 
um ciclo de animais con-
taminados. 

A doença pode acon-
tecer em outras épocas 

do ano. Isso vai depender 
mais da raça e do porte do 
animal, além do estado de 
saúde e condição física o 
qual o animal se encontra. 
Mas, foi agosto que ficou 
conhecido como o “mês 
do cachorro louco” e, por 
isso, o período é utilizado 
para campanhas de cons-
cientização da população 
para raiva. 

A raiva é uma doença 
viral FATAL que afeta o 
sistema nervoso central 
da maioria dos mamífe-
ros, inclusive humanos, 
tratando-se também de 
uma zoonose de notifica-
ção obrigatória de grande 
importância para saúde 
pública. O vírus pode ser 
transmitido por arranhadu-
ras ou lambidas ou morde-
duras. 

Na América do Sul, o 
morcego hematófago é um 
reservatório importante do 
vírus. Os animais infecta-
dos podem excretar o vírus 
na saliva algum tempo an-
tes do surgimento dos si-
nais clínicos.

Sinais
O animal contamina-

do pode apresentar como 
principais sinais clínicos 
confusão, desorientação, 
agressividade importante, 
salivação intensa em uma 
determinada fase da do-
ença em progressão. Pode 
apresentar também parali-
sia muscular, dificuldade 
de deglutição mandíbula 
caída. Todos estes sinais 
devem ser relatados ao mé-
dico veterinário para que se 
tenha uma associação clíni-
ca e diagnóstico correto. 

Por se tratar de uma do-
ença EXTREMAMENTE 
GRAVE, os tutores devem 
se alertar quanto a atuali-
zação ANUAL OBRIGA-
TÓRIA, da VACINAÇÃO 
de seus pets e, conse-
quentemente prevenindo 
a transmissão do vírus. 
Então próximo ao venci-
mento das vacinas de seu 
pet, procure o médico ve-
terinário. 

Alerta
Atenção tutores! Caso 

você seja mordido e/ou 
arranhado por um animal, 
higienize a área atingida 
com água e sabão e procu-
re o posto de saúde mais 
próximo. Não esqueça de 
identificar o animal agres-
sor e seu tutor. Caso o ani-
mal seja conhecido, obser-
ve seu comportamento por 
pelo menos 10 dias. Se o 
animal estiver em condi-
ção de rua, procure o Cen-
tro de Controle de Zoono-
ses de seu município.

 A doença atualmen-
te no estado se São Pau-
lo encontra-se controlada 
devido às ações que são 
implantadas pelo Institu-
to de Vigilância Sanitária, 
Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa) e Centros de 
Zoonoses locais que com-
partilham informações de 
orientação de saúde públi-
ca buscando assim a pre-
venção coletiva. 

É isso pessoal! Até a 
próxima semana, e lem-
bre-se prevenção é um ato 
de amor e raiva mata! 

Pet do Dr. Da Roça - 
Mariadita Senepol 

Sofia e Samuel  
@sofisamysamuca

Antonela e seu pet Zeus

Pet da Edilaine Alves, 
Nutella 

https://mariaditasenepol.com.br/
@sofisamysamuca
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Daqui 5 anos, a sua versão será a mesma de hoje?O que você precisa saber sobre a vitamina D
Gabriel Lira

A vida te da duas opções de futuro, ser 
grato, ou se tornar frustrado. Quando 
olhamos para trás ninguém diz “deveria ter 
feito menos”, na maioria das vezes nos vem 
o pensamento de que não só poderíamos 
como também deveríamos ter feito mais. 
Se você almeja um futuro próspero e 
vencedor, está na hora de fazer o que os 
vencedores fazem. 
Os vencedores estão sempre em 
movimento, sempre se atualizando, sempre 
se aprimorando e sempre dispostos.  
Vencedores assumem responsabilidades, 
assumem culpa, e jamais terceirizam 
seus resultados positivos ou negativos a 
qualquer entidade ou pessoa. 
Saia da zona de conforto, trabalhe duro, 
viva em função da sua evolução. 
Você tem escolhas a serem feitas TODOS OS 
DIAS.
Ler ou não ler?
Estudar ou curtir?
Treinar ou relaxar?
Comer bem ou comer mal?
Investir ou gastar? 
Se você quer ser um vencedor, deve 
escolher sempre o mais difícil, o caminho 
fácil sempre será o mais escolhido pelos 
perdedores. 
Se você quer ser um VENCEDOR, haja 
como um VENCEDOR, alimente-se como 
um VENCEDOR, viva como um VENCEDOR, 
estude como um VENCEDOR, se aprimore 
como um VENCEDOR, trabalhe duro como 
um VENCEDOR, e por fim, TORNE-SE UM 
VENCEDOR. 

A vitamina D é MUITO IMPORTANTE 
para os ossos. É produzida pelo 
corpo após a exposição solar e 
pode ser obtida por alguns tipos de 
alimentos e pela suplementação. 
Existem duas formas de vitamina D, a 
vitamina D2 que é de origem vegetal 
e é encontrada em cogumelos, por 
exemplo. Já a vitamina D3 pode ser 
sintetizada pela pele ou pode ser 
encontrada em peixes com alto teor 
de gordura como salmão, atum ou em 
gema de ovos, leite e óleo de peixe.
Sua principal função é manter boas 
concentrações de cálcio e fósforo 
para garantir uma boa função 
metabólica. Porém, a deficiência 
de vitamina D está cada vez mais 
comum e está relacionada à 
raquitismo em crianças, fraqueza 
muscular, doenças autoimunes como 
diabetes, doenças inflamatórias do intestino, possíveis repercussões de alguns 
tipos de câncer, doenças cardiovasculares e até depressão.
Boa parte de vitamina D pode ser obtida pela exposição solar. Uma exposição 
solar de 2x a 3x na semana por, pelo menos, 15 minutos entre às 10h e 15h, pode 
produzir uma boa quantidade de vitamina D. Não é recomendado exposição 
excessiva. Além do consumo de alimentos com vitamina D.
ATENÇÃO: o excesso de vitamina D pode causar intoxicação por hipercalcemia, 
hipercalciúria, hiperfosfatemia e resultar em fraqueza, confusão mental, vômitos, 
constipação, tonturas e até óbito. Ou seja, fofuxos, NÃO é pra sair suplementando 
vitamina D, sem orientação de um profissional e ficar esturricando no sol. Nenhum 
excesso é legal.

Como está sua vitamina D?
Me conte lá no Instagram
@nutricionistamatheusrondini

Matheus Rondini
CRN-3 59921

Crenças limitantes
Você tem dificuldade 

para conquistar seus obje-
tivos ou sente medo exces-
sivo sempre que tem um 
resultado que não deseja? 
E nesses momentos vem 
a sua memória situações 
anteriores parecidas, sofre 
por antecipação e tem sen-
timentos de fracasso cons-
tantemente?

Saiba que todos estes 
sintomas, na maioria das 
vezes, têm como origem a 
crença limitante.

E o que são as crenças 
limitantes? 

São as interpretações 
e os pensamentos que as-
sumimos como verdade e 
que nos impedem de de-
senvolver as competências, 
habilidades e emoções. De 
modo geral, são concep-
ções falsas ou que têm par-
cial verdade, mas que im-
pedem a pessoa de se livrar 
delas no seu dia a dia.

As três maiores carac-
terísticas de uma pessoa 
com crença de não mere-
cimento são: perder, não 
terminar o que começou, 

e depois de tudo isso reco-
meçar. (Paulo Vieira)

O convívio com nossos 
familiares, nossas amiza-
des, nosso ambiente de 
trabalho, as coisas que 
estudamos, tudo acaba 
nos influenciando de uma 
forma boa e até mesmo 
ruim. Ou seja, podemos 
desenvolver coragem e de-
terminação, como também 
podemos desenvolver uma 
crença que nos limite so-
bre um ou vários aspectos 
da nossa vida. Isso vai de-
pender de diversos fatores 
e é por esse motivo que se 
torna tão difícil mudar um 
comportamento ou hábitos 
negativos.

Como surgem as crenças 
limitantes?

Existem duas maneiras: 

1.Impacto emocional
Ocorre quando passa-

mos por alguma experi-
ência de grande impacto 
emocional negativo ou 
traumatizante. Muito co-

mum isso acontecer du-
rante a infância, “o cérebro 
de uma criança pode ser 
comparado a um favo de 
mel vazio” que está prestes 
a ser preenchido. Isso sig-
nifica que tudo aquilo que 
for presenciado e escutado 
nessa fase será absorvido 
e guardado. Na infância 
não temos o discernimen-
to para filtrar o que é bom 
ou ruim, e assim levamos 
na memória todos os acon-
tecimentos, sem qualquer 
avaliação, pois nessa fase 
ainda não temos uma ma-
turidade emocional bem 
desenvolvida.

2. Repetição
Nesse caso, é quando 

vemos, ouvimos ou sen-
timos algo que mexe com 
nossas emoções de forma 
negativa, e isso se repete 
de forma igual diversas ve-
zes durante a nossa vida. É 
uma espécie de condicio-
namento mental.

Cada novo evento nega-
tivo que acontece vai refor-
çando mais e mais aquela 

emoção negativa já exis-
tente no subconsciente.

Exemplos de crenças li-
mitantes

Segue abaixo alguns 
exemplos de padrões lin-
guísticos negativos, que 
nos afastam de nossos ob-
jetivos:

– “tudo dá errado pra 
mim”;

– “não sou bom o sufi-
ciente”;

- “dinheiro não traz feli-
cidade”

– “nunca vou ser feliz no 
amor”;

–  “não posso/não consi-
go/não sei”.

Observou uma ou mais 
frases como essas, que 
você já tenha dito, limitan-
do as suas experiências? 
Você imagina os impactos 
que, frases como estas po-
dem causar à sua vida? 

Todos nós queremos 
progredir em nossas vidas, 
tanto no quesito pessoal, 
quanto no profissional, 
porém, se carregarmos 
nossas crenças limitantes, 
iremos eliminar qualquer 

chance de sucesso. 
Quanto mais enraizada 

uma crença limitante está 
em nossa mente, mais pre-
juízos vamos adquirindo 
em nossas vidas. É como se 
fosse um imã.

Sabe o que acontece se 
você acredita que não é ca-
paz de enriquecer?

Isso mesmo, você não 
vai enriquecer nunca!  Afinal 
a sua  mente já está condi-
cionada dessa forma e fará 
de tudo para que você não 
se empenhe tanto para pro-
gredir e enriquecer.

E como vencer essas crenças?
Identificar crenças li-

mitantes é o primeiro pas-
so para superá-las. É bem 
mais fácil detectar crenças 
limitantes nos outros do 
que em nós. 

Uma boa maneira de 
identificar e trabalhar as 
nossas próprias crenças é 
a prática da reflexão para 
o autoconhecimento. Mas 
para tanto, será necessário: 
esforço, paciência e cora-
gem para se olhar e assu-

mir o quanto as suas cren-
ças estão influenciando 
sua vida de um modo geral. 

Segundo passo para 
sair desse ciclo vicioso é se 
atentar as sugestões que 
chegam até você e não se 
deixar influenciar por coi-
sas que podem reforçar as 
emoções negativas.

Lembrando que pensa-
mentos geram sentimen-
tos, sentimentos geram 
ações e ações geram re-
sultados, ou seja, se culti-
varmos bons pensamen-
tos conseguiremos criar 
uma personalidade forte 
e corajosa. Dessa forma, 
mostramos para a nossa 
mente que essa é a nossa 
nova essência e assim con-
seguiremos ressignificar 
esses pensamentos repro-
gramando nossa mente e 
deixando as influências ne-
gativas no passado.

Iraci Fernandez – Psicóloga e Psico-
pedagoga organizacional e clínica
Diretora da empresa NDP Consul-
toria Empresarial
19-99744-1356
@ndpconsultoriapersonalizada

https://www.netellinternet.com.br/
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Bastidores da Fama: Com Ricky Galvão 

A Guerra pela herança de Gugu parece estar longe se acabar. Os 
filhos de Gugu Liberato, João Augusto Liberato e Marina, uma 
das gêmeas que viralizou ao reclamar de não poder comprar um 
Porsche, estão brigados e cortaram completamente as relações. 
O motivo seria o fato de Marina ter apontado o irmão e a tia como 
cúmplices para melhor se beneficiarem do testamento do falecido 
apresentador. As gêmeas se mostraram a favor da mãe, Rose Miriam 
e João se uniu à tia, Aparecida Liberato que foi nomeada como 
inventariante da fortuna de Gugu. João, aliás, já havia falado sobre 
as atitudes das irmãs que querem torrar dinheiro à toa. 

Ainda separados, Sammy Lee e Pyong Lee decidiram se desconectar do mundo e passar 
seis dias em um retiro religioso bastante frequentado por famosos em Sabará Minas Gerais. 
O objetivo do casal é reforçar a espiritualidade, se curarem dos “erros do passado” e se 
unirem novamente como um casal. Sammy decidiu se separar de Pyong após a Record Tv 
divulgar os primeiros teasers do Reality Ilha Record, onde o hipnólogo aparecia debaixo do 
edredom com Antonela. 

Em meio à polêmica que envolve o sertanejo Sérgio Reis nos últimos 
dias, Zezé Di Camargo, mesmo curtindo férias em Cancún, no México, 
com a mulher Graciele Lacerda e amigos, resolveu gravar um vídeo 
em solidariedade ao artista e publicar nas redes sociais, nessa 
quarta-feira, 25. 
Bruno e Marrone, e Renato Teixeira também se solidarizaram com 
Sergio Reis foi internado em um hospital particular após passar 
mal, devido à forte stress emocional por causa da polêmica em que 
um vídeo vazado, mostra Sergião incentivando caminhoneiros e 
apoiadores de Bolsonaro a Derrubar Ministros do STF na marra, a 
atitude repercutiu e o Ministro Alexandre de Moraes do STF mandou 
a Polícia Federal Fazer buscas e apreensões de celular e objetos na 
casa do cantor que comprovassem as práticas antidemocráticas 
segundo análise do Ministro. 

A cantora Thaeme (Thaeme & 
Thiago) deu um baita susto nos 
fãs! Foi como a própria Thaeme 
definiu o pequeno acidente 
doméstico que aconteceu com 
ela, na quarta-feira, 25. Grávida 
de 8 meses da pequena Ivy, a 
cantora precisou correr para o 
hospital depois de sofrer uma 
forte batida em seu barrigão. 
Ela e o marido estavam 
arrumando e preparando o 
quarto do bebê quando sem 
querer houve um esbarrão de 
uma das caixas em sua barriga. 
Por via das dúvidas correram 
até o hospital, mas nada houve 
além do susto mesmo ainda 
bem. 

Prestes a completarem 
cinco anos de casamento, 
a cantora Naiara 
Azevedo e Rafael Cabral 
se separaram. Os dois 
passavam por uma crise 
desde o início de julho, 
mas a última briga entre 
as diversas que tiveram ao 
longo da união foi decisiva, 
o casal resolveu se separar 
de vez. 

A atriz Taís Araujo esposa do também ator global Lázaro Ramos soltou mais uma pérola 
no The Masked Singer: assim que viu o jogador Marcelinho Carioca saindo da fantasia 
de Coqueiro, deixou todo mundo boquiaberto ao revelar que sua antiga paixão na 
adolescência era o ex-jogador de futebol, o que fez com que o momento da atração 
ficasse hilário.

O cantor Justin Bieber 
mostrou seu lado paternal 
ao passar o dia cuidando 
de sua sobrinha, filha da 
irmã mais velha de sua 
esposa Hailey Bieber. O 
cantor e a modelo foram 
flagrados passeando pelas 
ruas de West Hollywood 
com a bebê, e em algumas 
imagens Justin foi visto 
com a pequena Iris nos 
braços o que deixou seus 
fãs alvoroçados de que 
em Breve possa vir um 
herdeiro de Justin & Hailey.

Zé Neto, da dupla com Cristiano, ainda está curtindo Cancun no México com a mulher, a 
influenciadora digital Natália Toscano, e mostrando tudo o que andam fazendo por lá aos 
fãs e seguidores do Instagram. Nessa terça-feira, 25, o cantor revelou que a vida amorosa 
dos dois tem sexo “todo dia e toda noite”. É fogo que não acaba mais.

Após resolver não participar 
do Reality A Fazenda 13 da 
Record Tv, a Cantora Gabi 
Martins e João Gomes se 
uniram para preparar o 
lançamento, ainda sem 
data prevista, de uma 
música que, segundo a 
cantora, promete bombar. 
A canção foi composta pelo 
namorado, o também cantor 
Tierry, e passou por algumas 
adaptações feitas por ela.
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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.

• AÇOUGUEIRO - fundamental 
/com experiência em cortes de 
carnes,pesar, etiquetar, embalar 
os produtos a vácuo, higieni-
zação e organização do local 
de trabalho / horário de tra-
balho segunda à sexta , das 8h 
as 17:18h / salário R$ 1600,00 
+ vale alimentação R$103,00 + 
estimativa de gorjeta R$ 97,00 
+ refeição

• AJUDANTE GERAL P/ HA-
RAS - alfabetizado - com ex-
periência no trato de cavalos e 
serviços gerais rurais - horário 
de trabalho de segunda a sexta 
das 8h as 17h, sábado das 8h as 
12h/ disponibilidade para hora 
extra, se necessário / salário R$ 
1500,00 + fretado

• ATENDENTE DE SORVETE-
RIA -  com experiência em aten-
dimento -  horário de trabalho 
de segunda a sábado: 09:45h 
as 18:21h, domingo 8:45h as 
17:00h, 1 folga na semana, 1 
domingo no mes / ter veiculo pp 
/ Salário R$ R$1426,00 +  Vale 
transporte 

• AUXILIAR DE COZINHA 
P/RESTAURANTE - funda-
mental / auxiliar no preparo 
de refeições, marmitas, ETC 
/ horário de trabalho  das 9h 
as 17h, 1 folga na semana e 1 
domingo no mes  /salário R$ 
1380,00 + vale alimentação 
R$103,00 + refeição.

• AUXILIAR DE DENTISTA 
- médio / com experiência 
como auxiliar de dentista ou 
curso de técnico em higiene 
bucal, ou auxiliar em saúde 
bucal / Horário de  trabalho 
de segunda a sexta das 8:30h 
as 18:30h, sábado das 08h às 
12h, 1 sábado por mes até as 
15h. Salário R$ 1500,00 + vt 
+ comissão  

• AUXILIAR DE LAMINADOR 
DE FIBRAS -  médio / com ou 
sem experiência, trabalhar com 
Laminação de Fibra de Vidro / 
disponibilidade para viagem / 
Horário de trabalho de segun-

da a sexta das 7:42h as 17h 
/ Salário R$ 1.91700 + Vale 
transporte + Refeição + Con-
venio Odontológico + Vale Al-
imentação / local de trabalho S 
A de posse

• AUXILIAR DE LIMPEZA - 
com experiência / horário de 
trabalho de segunda a sábado 
das 13:40h as 22h /  salario R$ 
1253,00 + vale alimentação R$ 
115,00 + vale transporte + as-
sistência médica 

• AUXILIAR DE LIMPEZA - M 
- alfabetizado / com experiên-
cia em limpeza de banheiros, 
áreas administrativas, áreas de 
produção e galpão logístico/ 
Horário de trabalho de segun-
da a sábado das 14h as 22:52h 
/ Salário R$1234,53 + Fretado 
+ Vale Alimentação R$110,00 + 
refeição no local /

• AUXILIAR DE MA-
NUTENÇÃO DE MAQUINAS 
INDUSTRIAIS - fundamen-
tal / com experiência em ma-
nutenção, montagem, limpeza 
e lubrificação de equipamentos 
/ Horário de  trabalho das 7h às 
17h, segunda a sexta / Salário 
R$ 1750,00 + Vale transporte + 
Vale Refeição

• AUXILIAR DE MECANICO 
MOTOR DIESEL - médio com-
pleto / CNH B /com experiência 
em mecanica de motos ou carro 
/  Horário de trabalho de segun-
da a sexta das 07h as 17:30h / 
salário R$1200,00 + vale ali-
mentação R$400,00 

• BARMAN - fundamental / 
preparar drinks, sucos e cafés 
/ horário de trabalho das 9h 
as 17h, 1 folga na semana e 1 
domingo no mês /salário R$ 
1380,00 + vale alimentação 
R$103,00  + refeição

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

• COZINHEIRO INDUSTRIAL  
- alfabetizado / com experiência 

/ Horário de trabalho 2º Turno 
das 16h às 23:20h, Escala 6x1, 
Segunda à Sábado / salário 
R$1.767,22 + Vale Alimentação 
+ assistência médica + assistên-
cia odontológica + Participação 
nos resultados.

• COZINHEIRO P/ RESTAU-
RANTE -  alfabetizado /com 
experiência/ horário de trabalho  
das 16:30h as 00h, 1 folga na 
semana e 1 domingo por mês / 
salário R$ 2200,00 + refeição + 
fretado na hora da saída

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

• ESTAGIÁRIO DE TI - cur-
sando superior ou técnico na 
área / suporte a atendimentos 
relacionados a TI, suporte em 
departamentos locais e remo-
tos, atender os chamados de 
manutenção, etc./ horário de 
trabalho de segunda a sexta das 
8h as 15h /Bolsa auxilio R$ 
1.000,00 + vale transporte + re-
feição 

• ESTECISTA -  com ou sem ex-
periência / com curso completo 
/ contratação através de MEI 
/ remuneração a combinar / 
horário de trabalho de segunda 
a sexta das 9h as 18h / local de 
trabalho Santo Antonio de Pos-
se

• FONOAUDIOLOGA - com ou 
sem experiência 

• GARÇOM - a partir de 16 
anos / com ou sem experiência 
/ horário de trabalho das 8h as 
15:30h / 1 folga por semana e 
1 domingo por mês / salário R$ 
1450,00 + cesta básica + esti-
mativa de gorjeta + vale trans-
porte + refeição

• GARÇOM - com experiência / 
Horário de trabalho das 9h as 
17h ou 17h a 01:20h, 1 folga 
na semana, 1 domingo no mês 
/ Salário R$1380,00 + vale ali-
mentação R$103,68 + refeição.

• GERENTE DE LOJA -  mé-

dio - com experiência / horário 
de  trabalho das 8h as 18:30h, 
sábado das 8h as 13h  / Salário 
R$ 2.200 a R$4000,00 +  vale 
transporte 

• MECANICO/ELETRICISTA 
DE EMPILHADEIRA - com 
experiência, com curso de em-
pilhaderista, horário de trabalho 
de segunda a sexta das 7:30h 
as 17:45h / salário R$ 2000,00 
+ vale transporte + assistência 
médica + vale 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

• MOTORISTA DE CAMIN-
HÃO - com experiência, CNH 
D

• OPERADOR DE JATO ABRA-
SIVO - fundamental / Experiên-
cia com jateamento de peças de 
grande porte dentro de cabines 
fechadas / Horário de trabalho 
de Segunda à sexta das 05h às 
14:48h / Salário R$ 2.260,00 + 
refeição + vale transporte + vale 
alimentação + convênio farmá-
cia + odontológico

• OPERADOR DE MAQUI-
NAS DE TERRAPLENAGEM 
- CNH B /com experiência  de 
Mini Carregadeira, Mini Es-
cavadeira, Retro escavadei-
ra e Caminhão Basculante / 
horário de trabalho De Segunda 
a Sexta das 7h as 17h /Salário 
R$1.500,00 + Vale transporte + 
Vale Alimentação

• PADEIRO - com experiência 
em atendimento / horário de 
trabalho das 9h as 17h, uma fol-
ga na semana, um domingo por 
mês / salário inicial R$ 2200,00

• PORTEIRO - médio - com 
experiência, e domínio de in-

formática / 12X36 das 18h às 
6h / salário R$ 1627,00 + vale 
alimentação R$320,00 + vale 
transporte + adicional noturno

• PREPARADOR DE VEICU-
LOS - com experiência -  pro-
gramação de lixamento, aca-
bamento, massa e preparação 
de pintura, identificar  possíveis 
irregularidades e prepara super-
fícies para receber a pintura / 
horário de trabalho de segunda 
a sexta das 8h as 18h / registro 
CLT salário R$ 1500,00 ou con-
tratação por MEI remuneração 
a combinar

• PROMOTOR DE VENDAS - 
médio / com experiência em 
vendas em geral / visitar clien-
tes e oferecer maquina de cartão 
em Jaguariúna e região / horário 
de trabalho de segunda da sexta 
das 8h as 17h / salario fixo R$ 
1261,00 + bonus + vale refeição 
+ vale transporte + seguro de 
vida

• RECEPCIONISTA - medio / 
com experiência, atendimen-
to ao cliente  / horário de tra-
balho de segunda a sexta das 8h 
as 17:30h, sábados 8h às 12h / 
salário R$ 1400,00 + vale trans-
porte + cesta básica

• SERRALHEIRO - fundamental 
/ com experiência em leitura e 
interpretação desenhos / Cur-
so: Solda Mig / Tig / CNH B/ 
Disponibilidade para viagens 
/ Salário R$ 2.732,00 + Vale 
Transporte + Refeição, Vale 
Alimentação R$ 154,00 + Con-
venio Odontológico + Seguro 
de Vida. 

• TÉCNICO EM ENFERMA-
GEM - curso técnico completo 
/ com ou sem experiência / cl-
inica de aplicação de vacinas 
diversas/ horário de trabalho de 
segunda a sexta das 9h as 18h, 
sábado das 9h as 13h / salário 
R$ 2000,00 + vale transporte + 
cesta básica

• TERAPEUTA OCUPACION-
AL - com ou sem experiência
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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:

JONAS CANTANHEDE SOUZA e MA-
RIA EDUARDA DOS SANTOS DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
assistente de logística, solteiro, nascido 
em SÃO LUÍS, MA, no dia 26 de abril 
de 1997, residente e domiciliado na Rua 
Eurico Lucilo Bergamasco, Nº 220, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
MANOEL DOS SANTOS SOUZA e de 
LUCINEIDE CANTANHEDE SOUZA. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, instruto-
ra de pilates, solteira, nascida em JAGUA-
RIÚNA, SP, no dia 10 de setembro de 
1999, residente e domiciliada na Rua Sal-
vador Torres, Nº 32, Vila Mário Finotelli, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de EDUARDO 
DE SOUZA e de MARLENE CRISTINA 
DOS SANTOS DE SOUZA. 

JONAS BENEDITO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA e MAIARA DA SILVA RO-
CHA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
técnico mecânico, solteiro, nascido em 
PEDREIRA, SP, no dia 19 de outubro 
de 1990, residente e domiciliado na Av. 
Alexandre Marion, Nº 1940, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de BENEDITO 
TARCISIO DE OLIVEIRA e de IVONE 
APARECIDA GONÇALVES. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, enfermeira, soltei-
ra, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 11 
de abril de 1990, residente e domiciliada 
na Av. Alexandre Marion, Nº 1940, Var-
geão, JAGUARIÚNA, SP, filha de SÉR-
GIO LUÍS DA ROCHA e de ELAINE 
APARECIDA DA SILVA. 

HENDRIX ROBERTO RIBEIRO e MA-
RIA REGINA DO AMARAL. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, motorista, solteiro, 
nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 14 
de novembro de 1986, residente e domici-
liado na Praça Holambra, Nº 67, Núcleo 
Residencial Doutor João Aldo Nassif, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de CLAUDIO 
RIBEIRO e de SILVANA APARECIDA 
ROBERTO RIBEIRO. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, operadora de produção, 
divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, 
SP, no dia 10 de julho de 1979, residen-
te e domiciliada na Praça Holambra, Nº 
67, Núcleo Residencial Doutor João Aldo 
Nassif, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOÃO 
DO AMARAL e de MARIA BENEDITA 
DO AMARAL. 

AFONSINO LUIZ BARBOSA e ILZA 
FERNANDA DO CARMO. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, motorista, divorciado, 
nascido em CALDAS, MG, no dia 20 de 
agosto de 1971, residente e domiciliado na 
Rua Tassinari, Nº 414, Jardim Dona Lu-
íza, JAGUARIÚNA, SP, filho de FRAN-
CISCO LUIZ BARBOSA e de MARIA 
SIRIA BARBOSA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, cuidadora, solteira, nascida em 
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, SP, no 
dia 04 de dezembro de 1983, residente e 
domiciliada na Rua Tassinari, Nº 414, Jar-
dim Dona Luíza, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ARLINDO FRANCISCO DO CAR-
MO e de MARIA CARMA DO CARMO. 

RENATO HENRIQUE DA SILVA e 
MARIA JOELMA CARVALHO REIS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, enge-
nheiro de produção, solteiro, nascido em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 13 de janeiro 
de 1980, residente e domiciliado na Rua 
Washington Luis, Nº 62, Jardim Sônia, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de ALCIDES 
NISTARDA DA SILVA e de NEUZA 
MARIA BRIANTI DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, Biomédica, sol-
teira, nascida em GRAJAÚ, MA, no dia 
23 de setembro de 1990, residente e do-
miciliada na Rua Washington Luis, Nº 62, 
Jardim Sônia, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
ROSI MARTINS DOS REIS e de MARIA 
DE SOUSA CARVALHO REIS. 

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

JAGUARIÚNA, 26 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 27 de agosto de 2021  à  02 de setembro 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: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
38º Luana Mantovani Mattos    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 27 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 27 de agosto de 2021  à 02 de setembro 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 
55º Daniela Tedeschi 

 
Holambra, 27 de agosto de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
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