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Jaguar Clube promove 
final do torneio de tênis 
neste fim de semana

Jaguariúna é a cidade mais inteligente e 
conectada do Brasil pela 3ª vez consecutiva

Prefeitura de Holambra 
realiza melhorias estruturais 
em unidades de ensino da 
rede municipal

Kumon: método 
de ensino revela o 
potencial de seus alunos

Mariadita participa de 
leilão e arremata mais 

de 10% dos lotes

Moda plus size cresce 
com a influência de 

personalidades
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O Jaguar Tênis Clube realiza 
neste sábado, 04, as semifinais 
da 2ºedição do torneio de tênis 
de quadra organizada por Jorge 
Ricardo Dutra. As finais ocor-
rem no dia seguinte, domingo, 

05, onde está liberada a entrada 
de convidados para acompanhar 
os jogos na quadra do clube, 
com todos os protocolos contra a 
disseminação da Covid-19.

Página 15

Jaguariúna se mantém, pela 
terceira vez consecutiva, como 
a cidade brasileira mais inte-
ligente e conectada dentre os 

municípios de 50 mil a 100 mil 
habitantes. É o que aponta o 
ranking Connected Smart Ci-
ties 2021, promovido pela con-

sultoria Urban Systems, que 
foi divulgado na quarta-feira, 
dia 1º.

Página 3

O avanço da vacinação con-
tra a Covid-19 em Jaguariúna 
fez despencar o número de 
mortes e casos registrados da 

doença. Enquanto em março 
- quando foi registrado o pico 
da segunda onda na cidade e 
a vacinação ainda avançava a 

passos mais lentos – foram re-
gistrados 938 casos de pessoas 
infectadas com o coronavírus, 
em agosto esse número caiu 

para 266 (queda de 72%). Já 
o número de óbitos despencou 
de 41, em março, para 7, em 
agosto (redução de 83%), se-

gundo balanço da Secretaria 
de Saúde de Jaguariúna.  
   

 Página 4

Vacinação faz despencar número de mortes 
e casos de Covid-19 em Jaguariúna
Após três meses seguidos de aumento no número de casos (abril, maio e junho), houve uma redução de 50,6% em julho
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IVAIR OLIVEIRA
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Secretário de Desenvolvimento do 
município, Lúcio Tomasiello, recebe prêmio
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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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Tratar do tema suicídio, na maioria 
das vezes, é falar de depressão. Entre-
tanto, nem toda pessoa que sofre de 
depressão está sob risco de suicídio. 

Desde 2003, o dia 10 de setembro 
é considerado o Dia Mundial de Pre-
venção ao Suicídio. A data foi criada 
pela Associação Internacional para a 
Prevenção do Suicídio e pela Organi-
zação Mundial da Saúde para chamar 
a atenção de governos e da sociedade 
civil para a importância do assunto.

Neste ano, o tema da campanha do 
Setembro Amarelo, mês dedicado à 
prevenção ao suicídio, é “Agir salva 
vidas”. No Brasil, todos os dias cerca 

de 32 pessoas dão fim a própria vida. 
O número corresponde a uma morte a 
cada 45 minutos, por isso é tão impor-
tante esse movimento de valorização 
da vida.

No Brasil, o Centro de Valorização 
da Vida (CVV) faz um trabalho pio-
neiro na área de prevenção ao suicí-
dio desde 1962, com a ajuda de cerca 
de 3 mil voluntários que trabalham 
atendendo mais de 10 mil ligações di-
árias.

Preste atenção em quem está do 
seu lado. Cuide da sua saúde mental e 
daqueles ao seu redor. Todas as vidas 
importam.

EDITORIAL
Setembro amarelo
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COBERTURA

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

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

Tomaz de Aquino Pires*

Sandra R. Ribeiro*

O narcisismo é uma condição psicológica caracterizada 
pelo amor excessivo por si próprio ou por sua própria ima-
gem. Vale lembrar que a palavra “narcisismo” faz referência 
a um mito.

O narcisismo para Freud, é uma fase do desenvolvimento 
das pessoas. É um estágio em que verifica-se a passagem do 
autoerotismo, ou seja, do prazer que é encontrado no próprio 
corpo, para eleição de outro ser como objeto de amor. Essa 
transição é importante porque o indivíduo adquire a habili-
dade de conviver com aquilo que é diferente. Esse estágio é 
denominado por Freud como narcisismo primário. É o mo-
mento que o ego é eleito como objeto de amor. Ele se dife-
rencia do autoerotismo, que é uma fase em que o ego ainda 
não existe. O narcisismo secundário, por sua vez, consiste 
no retorno da afeição ao ego depois que ela for destinada 
a objetos externos. Na visão psicanalítica, todas as pessoas 
são narcisistas até certo ponto pelo fato de elas conterem em 
si um ímpeto pela auto conservação. É importante apontar 
o transtorno de personalidade narcisista. É um distúrbio em 
que a pessoa tem uma ideia exagerada de sua própria impor-
tância e acaba tendo dificuldade de se relacionar já que de-
monstra irritação quando é contrariada. Pessoas narcisistas 
sente necessidade de ser bajulada o tempo todo e falta-lhe 
empatia. Pensa que tudo gira em torno delas, menosprezam 
as conquistas dos outros, se acham excelentes, brilhantes e 
sempre querem parecer grandiosos perante os outros. São 
preocupados com realizações ilimitadas, influência, poder, 
inteligência, beleza ou amor perfeito. Convicção de que eles 
são especiais e únicos e devem associar-se apenas com pes-
soas de mais alto calibre, além de explorar os outros para 
alcançar objetivos próprios. Inveja dos outros e convicção de 

que os outros os invejam. Arrogância e altivez, acreditam-se 
únicos, especiais, donos e senhores de uma existência mara-
vilhosa que está muito longe da que os demais poderiam se-
quer imaginar. Esse conceito grandioso de sua personalidade 
e de sua vida os leva a pensar que não podem se relacionar 
com outras pessoas.

Curiosamente, têm consciência de seus defeitos, e alguns 
até sabem que exageram suas habilidades para muito além da 
realidade, “por isso precisam ser admirados constantemente. 
A maioria das pessoas significa pouco para eles”, explica 
Fernández, membro do Colégio de Psicólogos de Madri”.

Tratamentos: Psicoterapia psicodinâmica, Psicoterapia 
focada na transferência, mentalização. Essas abordagens 
contribuem para que os pacientes experimentem emocional-
mente a si mesmos e aos outros.

A palavra “narcisismo” faz referência a um mito que será 
apresentado abaixo. “O Mito de Narciso”

Segundo a Mitologia Grega, Narciso era filho de deus 
do rio Cefiso e da Ninfa Liríope, ele nasceu numa região 
da Grécia Antiga, conhecida como Beócia. Ao nascer, sua 
mãe perguntou para um adivinho se Narciso viveria durante 
muito tempo, já que sua beleza era estonteante. O adivinho 
disse que ele viveria sim, desde que ele nunca conhecesse a 
si próprio, pois se isso acontecesse uma maldição seria lan-
çada sobre ele e lhe causaria a morte. Quando ficou adulto, 
Narciso virou caçador e passou a atrair os olhares de todas 
as ninfas e donzelas daquela região. Mas, o mito explica que, 
embora ele tivesse toda essa bajulação, ele preferia viver só, 
afinal, ainda não tinha encontrado uma moça que julgasse 
merecer o seu amor. 

Uma das Ninfas chamada Eco apaixonou-se loucamen-

te por Narciso, mas como teve o seu amor negado por ele, 
resolver pedir a Nêmesis que lançasse sobre Narciso uma 
maldição: “que Narciso se apaixonasse com muita intensi-
dade, mas não consiga possuir sua amada”. A maldição foi 
lançada e Narciso se apaixonou de forma intensa, só que pela 
própria imagem.

O mito de Narciso conta que Eco era uma ninfa falante 
e vivia seguindo o caçador. Em uma dessas conversas, ela o 
atraiu para uma fonte e quando Narciso se abaixou para be-
ber água, ele avistou a sua imagem refletida nas águas. Nar-
ciso ficou encantado com o que viu. Observou os cabelos, os 
olhos, os lábios, e não conseguia parar de olhar. Observou 
tanto que desejou possuir aquela imagem, não sabendo que 
se tratava dele mesmo. Mas, como não conseguia ele acabou 
morrendo.

Essa história tem dois desfechos. Uma relata que ele mor-
reu de desgosto por admirar tanto a imagem e não conseguir 
possuí-la, como previsto na maldição, já a outras histórias 
dizem que ele morreu afogado ao tentar tocar na imagem 
que via refletida.

Sugestão para leitura: “As Tragédias Gregas” Édipo Rei 
herói da mitologia grega..

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

Personalidade narcisista

Quando os sacerdotes deixam a Paróquia resta a saudade. 
O zelo pela Casa do Senhor, a dedicação ao Altar Mor na 
celebração da Eucaristia, o apontar de direção ao Povo de 
Deus celebrando os Santos Sacramentos e ministrando-os, o 
cuidado do Pastor para com suas ovelhas nas horas alegres 
e nos momentos frios, tudo isso faz com que o a comunida-
de religiosa sinta a sua ausência. Um dentre eles partiu de 
modo súbito há nove anos num 03 de julho. Era gaúcho de 
Passo Fundo. Foi formado em Ciências Contábeis no Rio 
Grande do Sul. Veio para S. Paulo onde cursou Filosofia e 
Teologia na Faculdade N. Sra. da Assunção. Transferiu-se 
para a Arquidiocese de Campinas.  Recebeu o ministério 
de Diácono, em 1973 e foi ordenado Presbítero em abril do 
mesmo ano, na Catedral de Campinas por S. Excia. Revma 
Dom Antônio Maria Alves de Siqueira, Arcebispo. Em 1973 
ficou em Mogi-Mirim, na Paróquia de São José. Neste mes-
mo ano foi servir a Paróquia Santa Isabel de Barão Geraldo, 
Distrito de Campinas. Lá permaneceu até 1981. Em seguida 
vai para Valinhos na Paróquia de São Sebastião onde exerce 
o sacerdócio até 1991. São José de Mogi-Mirim chama-o 
novamente por mais doze anos. Quando foi criada a Diocese 
de Amparo, desmembrada da Arquidiocese de Campinas em 
23 de dezembro de 1997, Pe. Gilberto passou a fazer parte 
do clero da nova diocese.  Durante o episcopado de Dom 
Francisco José Zugliani, ele desempenhou a função de Vi-
gário Geral, recebendo o título de Monsenhor. Em março de 
2003 vem servir a comunidade de Santa Maria de Jaguariú-
na, permanecendo aqui por nove anos, até sua morte na tarde 

do dia 03/07/2012, vítima de um infarto fulminante, aos 72 
anos de idade.  Seu corpo foi velado na matriz Nova de Santa 
Maria com Missas celebradas por todo o Clero da Diocese de 
Amparo. Os jornais locais e de Campinas noticiaram que a 
tristeza, o silêncio, as lágrimas e a fé de centenas de pessoas 
se mesclaram com os testemunhos de perseverança, amor, 
paz e misericórdia durante a Missa de Corpo Presente, cele-
brada por S. Excia.Revma., D. Pedro Carlos Cipollini, Bispo 
de Amparo. O sepultamento ocorreu no dia 04, às 13 h no 
Cemitério das Acácias em Valinhos, conforme o seu desejo, 
pois teve o sepultamento em jazigo ofertado, no passado, por 
antigos amigos paroquianos. Partiu para Deus aquele que ti-
nha sempre uma palavra amiga e um sorriso no rosto, tinha 
o dom da acolhida. Soubemos que na madrugadinha, tomava 
o seu chimarrão, enquanto rezava o “Breviário” plenificando 
sua mente com a luz do Espírito Santo de Deus. Era a sua 
“toillete” matinal antes de celebrar a Santa Missa.  Visita-
va os doentes. Ministrava os sacramentos. Quando tirava 15 
dias de férias, anunciava aos paroquianos que iria visitar a 
outra parte da família que estava em Porto Alegre. E acres-
centava: “Não chorem, pois logo voltarei!” Após  a bênção 
final, dizia : Voltem para o lar  de Nazaré, a casa de vocês! 
Cuidem bem de sua família, de seus filhos, pois na casa de 
hoje, está o sacerdote de amanhã. Complementava sempre 
a Oração dos Fiéis. Pedia pelos desejos do nosso coração, 
por aqueles que recomendaram as nossas orações, por aque-
les que estão sempre presentes em nossa memória... Tinha 
um vozeirão muito lento num tom de oratória, quando lia 

a Oração Eucarística, silabando as palavras “CON-QUIS-
-TAS-TES”. Assim como na Consagração que a realizava 
com extrema piedade e morosidade. À medida que falava, 
parecia puxar com as mãos o fio da meada de  seu discurso, 
elaborando-o  paciente e corretamente.. Não se cansava de 
advertir no Ato Penitencial  que não ouvíssemos  o vozerio 
do mundo e que nos voltássemos para a Misericórdia Divi-
na. Celebrava de acordo com todas as orientações do Missal 
Romano. Profundo conhecedor da Doutrina da Igreja. Culto. 
Dominava a Língua Portuguesa escrita e falada. Recebeu o 
título de Cidadão Jaguariunense da Câmara Municipal. Não  
foi pessoalmente recebê-lo, pois na data tinha compromisso 
com a Diocese de Amparo. No dia de sua Ressurreição, rece-
beu em almoço e  brindou com Pe. Charles e Pe. Francisco, 
à união dos padres, à amizade e fraternidade, depois de falar 
sobre a Pastoral da Diocese e a vida da Igreja em Jaguariúna.  
Prudente, amável, possuía a doçura  de sua missão. Louve-
mos a Deus pelos Sacerdotes, almas consagradas, pois são 
ungidos por Deus e dão a vida  por seu rebanho,  iluminando  
a trajetória da Igreja. São testemunhas dos textos bíblicos, 
porque amam e ensinam a verdadeira  sabedoria, porque sa-
bem que  “Ela  é clarão de luz eterna e espelho da majestade 
de Deus”. Monsenhor Gilberto, junto a Deus, receba a nossa 
saudade e oração.

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

Faz nove anos que monsenhor Gilberto partiu 

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
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tecnologia e inovação, 
sempre pensando em como 
podemos melhorar a vida 
das pessoas”, comemora 
o prefeito de Jaguariúna, 
Gustavo Reis. 

Jaguariúna se desta-
ca pela implementação 
de projetos e ferramentas 
que têm como base o uso 
da tecnologia. Entre essas 
ações estão o uso de apli-
cativos, como o Buzão na 

Palma da Mão, o Cidadão 
Online e o CCC Jaguariú-
na, além dos serviços on-
line disponíveis no portal 
da Prefeitura de Jaguari-
úna, que facilitam a vida 
do cidadão, reduzindo a 
burocracia. 

O ranking foi divulgado 
durante evento realizado 
nesta quarta no Centro de 
Convenções Frei Caneca, 
em São Paulo, com a par-

ticipação do secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social de Jaguari-
úna, Lúcio Tomasiello, e 
da assessora da Secretaria 
Municipal de Planejamen-
to Urbano, Karina Florido 
Rodrigues. 

Indicadores
O estudo leva em 

consideração 75 indica-
dores que têm relação 

com mobilidade, urba-
nismo, meio ambiente, 
tecnologia e inovação, 
economia, educação, 
saúde, segurança, empre-
endedorismo, governança 
e energia. O conceito de 
“smart cities” considera-
do entende que o desen-
volvimento só é atingido 
quando os agentes de de-
senvolvimento da cidade 
compreendem o poder de 

conectividade entre todos 
os setores.

A edição 2021 do 
Ranking Connected Smart 
Cities coletou dados e in-
formações de todos os mu-
nicípios brasileiros com 
mais de 50 mil, totalizando 
677 cidades.

A íntegra do Ranking 
Connected Smart Cities 
2021 pode ser acessada 
neste link.

Diante do excelen-
te trabalho realizado no 
Procon de Jaguariúna 
nos mandatos do Prefei-
to Gustavo Reis, tendo 

à frente o Advogado Dr. 
Edison Cardoso de Sá, 
por meio da emenda par-
lamentar do Deputado 
Federal Celso Russoma-

no, a qual teve por fina-
lidade fortalecer a estru-
tura do Procon da nossa 
cidade, foi contemplado 
com um veículo zero qui-

lometro. Ele deve ser en-
tregue pelo Governador 
do Estado de São Paulo, 
na quarta-feira, 08, no 
Memorial da América 

Latina.
A execução da emen-

da parlamentar deu-se 
por meio de convênio 
celebrado entre à Funda-

ção Procon/SP e a Secre-
taria Nacional de Defesa 
do Consumidor (SENA-
CON), órgão vinculado 
ao Ministério da Justiça.

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br

IVAIR OLIVEIRA

Jaguariúna é a cidade mais inteligente e 
conectada do Brasil pela 3ª vez consecutiva 
A cidade também ficou em boas posições nos ranking “governança” e “tecnologia e inovação” do 
Connected Smart Cities 2021

Secretário de Desenvolvimento do município, Lúcio Tomasiello, recebe prêmio

Cidade inteligente...
Pela terceira vez seguida, Jaguariúna é a cidade bra-
sileira mais inteligente e conectada dentre os muni-
cípios de 50 mil a 100 mil habitantes. É o que aponta 
o ranking Connected Smart Cities 2021, promovido 
pela consultoria Urban Systems, que foi divulgado na 
última quarta-feira, em São Paulo. A cidade também 
ficou na 13ª colocação no ranking “governança” e em 
21ª em “tecnologia e inovação”, além de se manter 
no “top 20” do ranking geral (19ª posição), à frente 
de algumas capitais, como Porto Alegre, Fortaleza, 
Recife e Manaus - Jaguariúna é a única cidade com 
menos de 100 mil habitantes a figurar entre os 20 
municípios mais inteligentes e conectados do Brasil.  
 
...e conectada
Jaguariúna também manteve a sexta colocação no 
ranking entre os municípios do Estado de São Pau-
lo e é a segunda mais bem colocada no ranking geral 
dentre todas as 20 cidades da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), ficando atrás apenas de Cam-
pinas (8º lugar). “Mais uma vez, Jaguariúna é reco-
nhecida como a cidade mais inteligente e conectada 
do país, pelo Connected Smart Cities. Essa conquis-
ta é motivo de muito orgulho e felicidade para todos 

nós. Estamos no caminho certo e vamos investir cada 
vez mais em tecnologia e inovação, sempre pensan-
do em como podemos melhorar a vida das pesso-
as”, comemorou o prefeito Gustavo Reis (MDB). 
 
Empregos
Aos poucos, Jaguariúna vai recuperando as va-
gas de trabalho fechadas no ano passado devido à 
pandemia de coronavírus. A cidade registrou o ter-
ceiro mês seguido de aumento no número de vagas 
criadas. Segundo o Novo Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados), do Ministério 
da Economia, foram criadas em Jaguariúna 469 no-
vas vagas em julho. No mês de julho, foram 313 
postos e, em maio, outros 300. No acumulado do 
ano, a cidade já registra um total de 1.951 novas va-
gas de emprego nos setes primeiros meses do ano. 
 
Parlamento aqui 1
Jaguariúna sediou, nesta sexta-feira, 03, mais uma reu-
nião do Parlamento Metropolitano da RMC (Região 
Metropolitana de Campinas). O evento, que aconteceu 
no saguão do Teatro Municipal Dona Zenaide, contou 
com a presença de representantes das 20 Câmaras Mu-
nicipais das cidades que compõem a RMC. Duas pales-

tras foram apresentadas ao longo da reunião: a primeira 
delas foi sobre o tema ““Inclusão Produtiva para retoma-
da da economia”, com diretores do Sebrae Campinas.  
 
Parlamento aqui 2
A segunda teve o tema “Transformação Digital com 
Inclusão Social”, apresentada pelo diretor do CETE-
FE – Centro de Treinamento de Educação Física Espe-
cial. Os trabalhos da reunião foram coordenados pelo 
presidente do Parlamento, e também da Câmara Muni-
cipal de Campinas, o vereador Zé Carlos. O presiden-
te da Câmara Municipal de Jaguariúna Afonso Lopes 
da Silva, o Silva, também é o primeiro vice-presiden-
te do parlamento regional e compôs a mesa diretora. 
 
Tensão no 7 de Setembro
O presidente Jair Bolsonaro voltou a ameaçar as insti-
tuições, o que aumenta a tensão para os protestos pró e 
contra o governo previstos para o 7 de Setembro. Bol-
sonaro disse nesta sexta que as manifestações de seus 
apoiadores no dia 7 de Setembro serão um “ultimato” 
para dois ministros do STF (Supremo Tribunal Fede-
ral) e deu a entender que, se alguém jogar fora do que 
ele considera as quatro linhas da Constituição, poderá 
fazer o mesmo.

 Bastidores do poder

Procon de Jaguariúna é contemplado com carro zero quilometro

Jaguariúna se mantém, 
pela terceira vez consecu-
tiva, como a cidade bra-
sileira mais inteligente e 
conectada dentre os muni-
cípios de 50 mil a 100 mil 
habitantes. É o que aponta 
o ranking Connected Smart 
Cities 2021, promovido 
pela consultoria Urban 
Systems, que foi divulgado 
na quarta-feira, dia 1º.

A cidade também fi-
cou na 13ª colocação no 
ranking “governança” e 
em 21ª em “tecnologia 
e inovação”, além de se 
manter no “top 20” do 
ranking geral (19ª posi-
ção), à frente de algumas 
capitais, como Porto Ale-
gre, Fortaleza, Recife e 
Manaus - Jaguariúna é a 
única cidade com menos 
de 100 mil habitantes a 
figurar entre os 20 muni-
cípios mais inteligentes e 
conectados do Brasil. 

A cidade também man-
teve a sexta colocação no 
ranking entre os municí-
pios do Estado de São Pau-
lo e é a segunda mais bem 
colocada no ranking geral 
dentre todas as 20 cidades 
da Região Metropolita-
na de Campinas (RMC), 
ficando atrás apenas de 
Campinas (8º lugar). 

“Mais uma vez, Jagua-
riúna é reconhecida como 
a cidade mais inteligente 
e conectada do país, pelo 
Connected Smart Cities. 
Essa conquista é motivo de 
muito orgulho e felicidade 
para todos nós. Estamos 
no caminho certo e vamos 
investir cada vez mais em 

https://is.gd/FcRPh9
https://is.gd/FcRPh9
https://is.gd/FcRPh9
https://is.gd/FcRPh9
https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Vacinação faz despencar número de mortes 
e casos de Covid-19 em Jaguariúna 

Moda plus size cresce com a influência de personalidades

O avanço da vacina-
ção contra a Covid-19 em 
Jaguariúna fez despencar 
o número de mortes e ca-
sos registrados da doen-
ça. Enquanto em março 
- quando foi registrado 
o pico da segunda onda 
na cidade e a vacinação 
ainda avançava a passos 
mais lentos – foram re-
gistrados 938 casos de 
pessoas infectadas com 
o coronavírus, em agos-
to esse número caiu para 

266 (queda de 72%). Já 
o número de óbitos des-
pencou de 41, em março, 
para 7, em agosto (redu-
ção de 83%), segundo 
balanço da Secretaria de 
Saúde de Jaguariúna.

De acordo com a secre-
tária municipal de Saúde, 
Maria do Carmo de Oli-
veira Pelisão, a queda nos 
números está diretamen-
te relacionada à campa-
nha de vacinação contra 
a Covid. “Na medida em 

que a campanha come-
çou a ganhar força, com 
a chegada de mais doses 
de vacina, conseguimos 
aumentar a velocidade da 
imunização em Jaguariú-
na e isso se reflete agora 
nos números, o que está 
acontecendo felizmente 
em praticamente todo o 
país”, explica Maria do 
Carmo. 

Segundo os dados da 
secretaria, após três me-
ses seguidos de aumento 

no número de casos (abril, 
maio e junho), houve uma 
redução de 50,6% em ju-
lho, quando a vacinação 
contra a Covid já tinha 
avançado. A tendência de 
queda se manteve no mês 
de agosto.

A taxa de ocupação 
de leitos para Covid tam-
bém tem diminuído com 
o progresso da vacinação. 
Até esta quinta-feira, 02, 
a ocupação de leitos para 
cuidados intensivos era 

de 28%. Em julho essa 
taxa era de 68% e, no 
auge do aumento de ca-
sos, a ocupação chegou a 
bater a casa dos 200% na 
cidade.

A vacinação contra a 
Covid em Jaguariúna já 
atingiu 99% das pessoas 
com mais de 18 anos e cer-
ca de 79% de toda a popu-
lação da cidade, com qua-
se 67 mil doses aplicadas.

Apesar dos bons re-
sultados no controle da 

doença na cidade, Maria 
do Carmo lembra que a 
pandemia não acabou e 
que ainda não é hora de 
baixar a guarda. “Estamos 
com aumento dos casos da 
variante delta, que é mais 
transmissível, já registra-
do em vários estados. Por 
isso, precisamos redobrar 
as atenções e manter os 
cuidados, como o uso de 
máscara e álcool em gel, 
além de evitar aglomera-
ções”, conclui a secretária.

Paula Partyka

A moda é, ou deveria ser, 
inclusiva. Muitas pessoas se 
identificam por meio dela. É 
um universo poderoso. Mas, 
por muito tempo ela foi res-
trita aos corpos intitulados 
“padrão” – aqueles magros, 
sem muitas curvas.

Com isso e, talvez, por 
isso, tamanhos grandes 
sempre foram pauta para 
discussão e restrição na 
moda. No entanto, cada vez 
mais vemos pessoas “fora 
do padrão”, reais, que se pa-
recem conosco tanto nas re-
des sociais como televisão, 
campanhas e desfiles. 

É claro que há muito o 
que avançar nesse sentido, 
principalmente quando fala-
mos sobre o preconceito, a 
gordofobia e discriminação 
sofrida por pessoas gordas. 
Porém, mesmo que muito 
lentamente, com a chegada, 
criação e democratização 
do “plus size” (tamanhos 
destinados às pessoas gor-
das), tendências e roupas 
de praia, por exemplo, vêm 
incluindo esse público que 
antes era completamente 
deixado de fora.

A moda plus size per-
mite que pessoas que ves-
tem manequins acima do 

46 encontrem mais opções 
de peças e estilos, feitas 
para valorizar seus corpos. 
A proprietária da Bibiana 
Moda Maior, em Jaguariú-
na, Denise Bibiano, relem-
bra que há algum tempo as 
opções disponíveis para os 
tamanhos maiores que GG 
eram restritas a legging pre-
ta e camiseta básica. Mas, 
ela acredita que a inclusão 
da pessoa gorda na moda 
aumentou muito quando 
‘personalidades GG’ tor-
nam-se conhecidas e deram 
representatividade para esse 
grupo, como por exemplo a 
dançarina da cantora Anitta, 
Thais Carla, e cantoras ser-
tanejas. “Foi uma quebra de 
tabu que também aumentou 
a aceitação das pessoas”, 
diz Denise.

Auto preconceito
Mesmo Denise tra-

balhando com peças que 
acompanham a moda e ten-
dências, ela acredita que 
ainda existe muito auto pre-
conceito. “As pessoas não 
aceitam comprar em uma 
loja plus size”, lamenta. 
“No final somos todos se-
res humanos e não tem que 
haver esse preconceito nem 
da própria pessoa consigo 
mesmo, nem de terceiros”, 

acrescenta.
“A gente sabe que existe 

esse auto preconceito. Não 
gostamos da nossa barriga, 
da perna ou outra coisa. Mas 
a gente tem que se aceitar e 
ser feliz, porque a vida está 
passando”, frisa.

A Bibiana Moda Maior 
trabalha com peças a partir 
do G e GG, que é uma nu-
meração equivalente ao 44, 
por exemplo, que serve em 
um corpo com mais busto 
ou quadril, biotipo físico 
brasileiro, mas por ser in-
titulada ‘moda maior’ as 
pessoas tem um pré-con-
ceito. “Principalmente das 
mais jovens. Elas preferem 
comprar em loja de depar-
tamento mesmo não ca-
bendo porque ‘não é legal 
comprar na Bibiana Moda 
Maior”.

Ela relata que é muito 
mais fácil encontrar uma 
calça 44 confortável e que 
veste bem em uma loja plus 
size, do que em uma loja de 
departamento. “E o meu tra-
balho diário é focado nessas 
pessoas acima do tamanho 
44. Meu foco é deixá-las 
confortáveis, na moda e 
com preço justo”, afirma 
Denise. 

O preço das peças, in-
clusive, é outra questão que 

Denise levanta. Ela lamenta 
o discurso usado por muitas 
lojas para justificar o valor 
das peças plus size: é caro 
porque usamos mais pano. 
“É uma justificativa extre-
mamente preconceituosa. 
Eu jamais falei isso. E ou-
tra, a cliente não tem nada 
a ver com isso. Quem tem 
que cuidar do preço é o lo-
jista”, diz.

Os preços na Bibiana 
Moda Maior variam muito. 
Tem desde aquela peça ba-
ratinha até aquela um pouco 
mais cara, mas o preço nada 
tem a ver com a quantidade 
de tecido utilizada na con-
fecção. Ela varia de acordo 
com a marca, com o tecido 
e motivos realmente plausí-
veis para se justificar. 

Falando em marca, a 
Bibiana é super completa. 
Com seis anos de loja ela 
conta com moda masculina 
e feminina, incluindo lange-
rie, moda praia, acessórios. 

Crescimento
Dados da Associação 

Brasileira do Vestuário 
(Abravest), apontam que o 
segmento plus size cresceu 
21% nos últimos três anos, 
enquanto a indústria como 
um todo caiu cerca de 5%. 
Apenas em 2019, os negó-

Após três meses seguidos de aumento no número de casos (abril, maio e junho), houve uma redução de 50,6% em julho

Denise Bibiano, proprietária da loja Bibiana Moda Maior

IVAIR OLIVEIRA

DIVULGAÇÃO

cios ligados ao setor cres-
ceram 8%, chegando a uma 
movimentação financeira 
superior a R$7 bilhões, 
segundo dados da Asso-
ciação Brasileira Plus Size 

(ABPS), entidade criada 
em 2016 para representar 
empresas de varejo e con-
sumos que compõem a ca-
deia de produção destinada 
a esse público.

Após três meses seguidos de aumento no número de casos (abril, maio e junho), houve uma redução de 50,6% em julho

https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Futebol amador retoma atividades com campeonato

Morador encontra granada no centro da cidade e Gate é acionado para retirar o objeto

Tradicional Campeonato Veterano será um evento-teste para a retomada gradual de atividades 
esportivas no município; Veja como inscrever seu time

 Artur Nogueira

rmc
5

A secretaria de Espor-
tes e Lazer anunciou que 
retomará as atividades do 
futebol amador em Artur 
Nogueira. Para estrear com 
pé direito após longos me-
ses fora de campo, o muni-
cípio sediará o tradicional 
Campeonato Veterano já 
no mês de outubro. 

Atualmente, a vacina-
ção está cada vez mais 
avançando e a queda de 
novos casos de Covid-19 
no município também é 
uma realidade. Contudo, 
vale ressaltar que o cam-
peonato seguirá um proto-
colo pré-estabelecido pela 
Vigilância Sanitária. O 
evento-teste marca o pri-
meiro passo para a reto-
mada gradual dos eventos 

e competições esportivas 
ao ar livre no município.

As equipes interessadas 
em participar da competi-
ção devem realizar a ins-
crição a partir do dia 08 de 
setembro, uma quarta-fei-
ra, no Ginásio de Esporte 
Maurício Sia, que atende 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h. Para a mo-
dalidade de veteranos, po-
dem participar os jogado-
res maiores de 35 anos. A 
competição se estende por 
meses e costuma reunir 
grandes nomes do futebol 
amador nogueirense.

“Estamos muito anima-
dos e ansiosos por essa re-
tomada, que nos permitirá 
sentir novamente aquela 
adrenalina que só o espor-

te é capaz de proporcio-
nar. Sabemos que a pan-
demia ainda não acabou, e 
é por isso que adotaremos 
os protocolos sanitários. 
Sem contar que os atle-
tas que poderão participar 
pertencem a grupos que 
já tomaram pelo menos 
a primeira dose ou até as 
duas, dependendo da va-
cina”, frisa o secretário 
Caio Rodrigues.

Após o processo de 
inscrição, a secretaria de 
Esportes se reunirá com 
as equipes para reforçar 
protocolos e medidas de 
segurança, além do regu-
lamento do campeonato. 
Também serão oferecidos 
testes de Covid-19 aos 
atletas.

O campeonato acontece em outubro, cuja data e horário serão anunciados em breve por meio dos canais 
oficiais de comunicação da Prefeitura

 Campinas 

Na tarde de quarta-fei-
ra, dia 1º, uma granada 
foi encontrada perto da 
área do camelódromo no 
centro de Campinas, por 
um morador. O Grupo de 
Ações Táticas Especiais 
(Gate) da Polícia Militar 

retirou o artefato do local 
por volta das 17h30, após 
cinco horas de apreensão, 
com bloqueios no trân-
sito da região. Ninguém 
ficou ferido.

O artefato encontrado 
por volta das 12h35 foi 

levado para um terreno 
no Jardim Monte Cristo, 
onde foi detonado. Ele 
estava na Rua Benedito 
Cavalcante Pinto, entre 
uma lixeira e um poste.

A equipe do Gate 
chegou à metrópole às 

16h20. A granada foi 
retirada do local com o 
uso de um robô e coloca-
da em espaço adequado 
para transporte. Durante 
a ocorrência, a Guarda 
Municipal fez um isola-
mento de 30 metros que 

obrigou fechamento de 
lojas e a retirada de pes-
soas na região.

Além disso, a Emdec, 
empresa responsável por 
fiscalizar o trânsito, in-
terditou um trecho da 
Avenida Moraes Sales 

perto da Avenida Sena-
dor Saraiva e o acesso da 
Moraes Sales pelo Viadu-
to Cury. Durante a ocor-
rência houve lentidão na 
área, mas depois disso as 
vias foram liberadas para 
fluxo.

DIVULGAÇÃO
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Prefeitura abre cadastro para grafiteiros que 
queiram pintar sua arte nas pistas de skate e bike

Prefeitura realiza melhorias estruturais em 
unidades de ensino da rede municipal

Circuito das Águas
6

 Amparo 

Nesta semana, a Se-
cretaria Municipal de 
Esportes, Recreação, 
Lazer e Eventos abriu o 
período de cadastramen-
to para grafiteiros profis-
sionais interessados em 
grafitar as pistas de skate 
e bicicleta em Amparo. 
Os interessados devem 
apresentar projetos para 
grafitar as duas Pistas de 
Skate e Bike na cidade de 
Amparo, sendo a primei-

ra localizada no Jardim 
Modelo e a segunda na 
Avenida Doutor Carlos 
Burgos, a marginal. A 
arte urbana deverá ter o 
tema “esporte”.

O artista deve apresen-
tar seu projeto e um breve 
histórico de trabalhos re-
alizados, com fotos, além 
do orçamento de todo o 
material que será utiliza-
do para a execução. Para 
o cadastramento do pro-

jeto é necessário o preen-
chimento de uma ficha de 
inscrição disponível nes-
te link.

Os interessados devem 
entregar as propostas na 
Secretaria Municipal de 
Esportes, Recreação, La-
zer e Eventos localizada 
no Paço Municipal em 
envelope lacrado até o 
dia 20 de setembro. Em 
caso de dúvidas, ligue no 
telefone (19) 3817-9292.

 Holambra
O artista deve apresentar seu projeto e um breve 
histórico para avaliação

Pista de skate deve ser grafitada em breve

A Prefeitura de Holam-
bra vem realizando uma 
série de melhorias em es-
colas e creches do municí-
pio. Na escola Maria José 
Van Ham (Jardim das Pri-
maveras), a manutenção 
acontece nos 208 metros 
de pilares que delimitam 
a unidade escolar. Após 
o trabalho de lixamento, 
nova pintura será aplica-
da às superfícies, revita-
lizando e preservando as 
estruturas de fechamento 
do prédio. A previsão é 
que o serviço seja finaliza-
do até dia 17 de setembro. 
Em uma segunda fase, os 
espaços existentes entre 
os pilares serão elimina-
dos com a implantação de 
alambrado interno.

Além disso, obras vi-
sando readequação de es-
paços nas cozinhas estão 
sendo realizadas na Cre-
che Casulo e escolas Jo-
aquim Felipe de Almeida 
e Recanto das Palmeiras. 

DIVULGAÇÃO

Elas se estenderão às de-
mais unidades de ensino 
da cidade, somando in-
vestimento de cerca de 
R$270 mil.

De acordo com a dire-
tora municipal de Obras e 
Desenvolvimento Urbano 
e Rural, Yessika Eltink, o 
trabalho será dividido em 
etapas. “Assim que o ser-
viço for concluído nestes 
locais, passaremos para 
mais um grupo de 3 ou 4 

unidades, até que o servi-
ço seja concluído em toda 
a rede”, explica.

O Departamento Muni-
cipal de Educação ressalta 
que não haverá prejuízo 
para alunos e funcionários 
durante o período de traba-
lho. “As refeições, durante 
a execução das melhorias, 
serão preparadas em ou-
tro espaço e entregues nas 
unidades”, conta a diretora 
da pasta, Claudicir Pícolo.

Investimento das melhorias giram em torno de R$270 mil

DIVULGAÇÃO

https://ecrie.com.br/.../arquivo/a_47_0_1_02092021140647.pdf
https://ecrie.com.br/.../arquivo/a_47_0_1_02092021140647.pdf
https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Morungaba participa de lançamento do 
Programa Desenvolve Municípios

Município busca recursos na Secretaria de Agricultura e Abastecimento

O prefeito da Estância 
Climática Marco Anto-
nio de Oliveira partici-
pou do lançamento do 
Programa “Desenvolve 
Municípios”, promovido 
nesta semana, no Palácio 
dos Bandeirantes em São 
Paulo, com a presença do 
Governador do Estado de 
São Paulo, João Dória. O 
programa é uma parceria 
entre as secretarias da Fa-
zenda e Planejamento e 
de Desenvolvimento Re-
gional com o Banco De-
senvolve SP para fomen-
tar ações de crescimento 
econômico no Estado.

Na primeira iniciativa, o 
Governo de SP vai destinar 
R$1 bilhão em financia-

mentos com condições es-
peciais e juros subsidiados, 
para que as prefeituras pos-
sam implantar novos proje-
tos na área de infraestrutura 
urbana. O Desenvolve Mu-
nicípios visa garantir que as 
prefeituras tenham acesso a 
crédito com custo efetivo 
subsidiado, estimulando a 
retomada econômica e, ao 
mesmo tempo, melhoran-
do a qualidade de vida da 
população. Por meio do 
programa que oferece con-
dições especiais de juros e 
prazos, as cidades podem 
financiar serviços de pavi-
mentação, recapeamento 
e iluminação pública, sem 
prejudicar as finanças lo-
cais.

“Essas ações do gover-
no são fundamentais para 
que possamos continuar 
investindo na melhoria 
da infraestrutura, mobi-
lidade urbana, segurança 
pública e diversas outras 
áreas que possibilitem 
uma qualidade de vida 
melhor a toda a nossa po-
pulação”, comenta o pre-
feito Marquinho.

As condições incluem 
8 anos de prazo, com 2 
anos de carência e juros 
de Selic + 3% ao ano. 
Com a equalização rea-
lizada pelo Governo do 
Estado, as prefeituras te-
rão acesso a uma linha 
com os melhores juros do 
mercado.

O coordenador de as-
sessoria parlamentar da 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, Pau-
lo de Tarso, recebeu o 
prefeito de Morungaba, 

Marco Antonio de Oli-
veira, nesta semana em 
São Paulo. A reunião teve 
como objetivo a busca de 
melhorias para a área ru-
ral do município.

Essas melhorias de-
vem ser obtidas por meio 
da inclusão de Morunga-
ba em programas como 
“Melhor Caminho” que 
pode contemplar as estra-

das rurais com serviços 
de melhoria na infraes-
trutura de até  6 quilô-
metros, o programa “Se-
gurança no Campo” que 
visa a aquisição de uma 

viatura para segurança 
rural para patrulhamento 
via Atividade Delegada 
ou Guarda Municipal,  e 
o programa “CEP Rural” 
que é um projeto de ge-

orreferenciamento das 
estradas rurais, facilitan-
do a vida dos moradores 
em relação à localização 
geográfica de seus ende-
reços.

O programa é uma parceria entre as secretarias 
da Fazenda e Planejamento e de Desenvolvimento 
Regional com o Banco Desenvolve SP

7

Evento promovido na segunda-feira, 30, com a presença de autoridades
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O Kumon é um método 
individualizado que traba-
lha o aluno de acordo com 
seu potencial. Para fazer 
parte dessa revolução de 
ensino o aluno é subme-
tido a uma avaliação para 
saber em que nível de 
aprendizado ele se encon-
tra. A partir daí, o conte-
údo é repassado a ele. “E 
então ele não depende de 
ninguém para avançar, 
apenas dele mesmo”, afir-
ma a professora e direto-
ra, Márcia Bocardo.

“A metodologia utili-
zada por eles deveria ser 
conhecida e entendida por 
todos. É como se você aju-
dasse a criança e ao ado-
lescente a criar asas e ter 
uma independência, mas 
nunca o deixa sozinho”, 
relata ex-aluna de Márcia, 
Laura Mendes Rodrigues.

Laura começou na es-

cola como aluna e, poste-
riormente, tornou-se parte 
da equipe de auxiliares. 
“Lembro que com 10 anos, 
mais ou menos, eu criei um 
currículo e entreguei para 
a Márcia e alguns anos 
depois lá estava eu como 
uma auxiliar”, relata. “Eu 
e a Marcia temos algumas 
coisas em comum e uma 
delas é ser persistente na-
quilo que queremos. Sem-
pre conversamos sobre os 
alunos, trocamos as nossas 
experiências e lá dentro fa-
lávamos sobre o meu pon-
to de vista como ex-aluna 
e me colocava no lugar dos 
alunos também”, explica.

Hoje Laura não faz mais 
parte do time Kumon, mas 
conhecendo o método e as 
excelentes profissionais da 
escola, ela confiou a al-
fabetização de sua prima 
Jhulia Mendes da Silva, 
de 7 anos, e pode afirmar 
que as suas expectativas 

foram superadas. “Queria 
que todos pudessem ver a 
felicidade da Jhulia lendo 
as coisas. Outro dia mes-
mo, ela pegou um pacote 
de farinha de milho e leu 
‘’farinha de milho’’ e a fe-
licidade no olhar dela era 
prazeroso demais”, conta 
emocionada. 

O Kumon unidade Ja-
guariúna atende crianças 
a partir dos 4 anos. A série 
escolar serve sempre como 
referência e, após a avalia-
ção da série concluída, é 
verificado o que o aluno 
conhece dentro da discipli-
na que ele deseja melhorar.

Com o aluno é traba-
lhado a postura de estudo, 
concentração, disciplina, 
organização e tudo isso 
junto com o conteúdo. “E 
em casa o aluno precisa 
praticar, tem que ter a bus-
ca e a constância. É um 
esforço diário”, afirma a 
diretora Márcia.

Pandemia
Quem procura o Ku-

mon são pais preocupa-
dos com o preparo para o 
futuro, assim como pais 
cujos filhos apresentam 
dificuldades na escola. 
“Com a pandemia, hou-
ve uma mudança brusca 
na rotina das crianças e 
os pais sentiram a neces-
sidade de complementar 
os estudos já que elas fi-
caram muito tempo longe 

da escola, por isso vieram 
buscar uma ajuda”, expli-
ca a diretora Márcia.

Mas, assim como diver-
sos setores onde a busca 
pelos serviços foi afetada, 
nesse período a busca pe-
las aulas do Kumon tam-
bém diminuiu. “Mas de-
pois, a medida em que os 
alunos ficaram afastados 
e os decretos foram libe-
rando as atividades, fomos 
recebendo mais alunos e 
na maioria dos casos para 
atendimento presencial 
em horários espaçados e 
mantendo todo protocolo 
estabelecido pelas autori-
dades”, conta.

Nesse período, o Ku-
mon precisou realizar au-
las on-line. As aulas eram 
e, ainda são para aqueles 
que ainda permanecem 
nesse formato, ao vivo. A 
professora Márcia afirma 
que o ritmo dos alunos foi 
mantido, uma vez que o 

trabalho é feito de forma 
individualizada. “O avan-
ço do aluno não foi impac-
tado”, frisa.

Atualmente a escola 
atende quase 100 alunos 
e tem o suporte de quatro 
professoras e auxiliares. 
O horário das aulas são de 
segunda e quinta, das 13h 
às 19h30 e terça e sexta 
das 8h até às 12h. “Temos 
espaço para ampliar os ho-
rários também”, acrescen-
ta Marcia.

“Eu indico o Kumon 
para todos como eu disse 
é um método que te ajuda 
a criar asas, mas isso não 
significa que você esta-
rá sozinho. Se você tem 
curiosidade e ainda não 
levou o seu filho eu te in-
dico a levar para conhecer 
as meninas e o método e 
se gostar não meça esfor-
ços para matriculá-lo”, fi-
naliza a ex-aluna e ex-au-
xiliar, Laura.

Agentes da Ronda Os-
tensiva Municipal (Romu), 
da Polícia Municipal de 
Jaguariúna, surpreenderam 

na madrugada desta sex-
ta-feira, 03, a ação de uma 
quadrilha que transportava 
carga de insumos agrícolas 

roubada. O caminhão e a 
carga, avaliada em cerca de 
R$1,5 milhão, foram recu-
perados. Os assaltantes con-

seguiram fugir por uma área 
de mata, nas proximidades 
da SP-340, em Jaguariúna.

“Foi mais uma ação 

bem sucedida de nossa Po-
lícia Municipal, que conse-
guiu interceptar essa qua-
drilha e recuperar a carga e 

o caminhão roubados”, diz 
o secretário de Segurança 
Pública de Jaguariúna, Ed-
gard Mello do Prado Filho.

Dr. Caius Godoy, mais 
conhecido como Dr. Da 
Roça, participou nesta 
quinta-feira, 02, do 10º lei-
lão Central Senepol Para 
os Amigos. A transmissão 
ocorreu pelo Canal do Boi 
e o advogado arrematou, 

por meio da Mariadita Se-
nepol, em nome de clien-
tes, mais de 10% dos lotes 
ofertados.

Dr. Da Roça ainda apro-
veitou e garantiu o arrema-
te de um lote para ele mes-
mo. Trata-se de uma vaca 

prenha e um garrote que 
devem ficar na região para 
trabalho.

Essa foi a primeira par-
ticipação da Mariadita nes-
te leilão. O Dr. Da Roça 
agradece a confiança de 
seus clientes.

jaguariúna
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Kumon: método de ensino revela o potencial de seus alunos

Romu recupera caminhão e carga roubados

Mariadita participa de leilão e 
arremata mais de 10% dos lotes

Método associado com a experiência das professoras são diferenciais da unidade Jaguariúna

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Foram divulgadas algu-
mas informações sobre a 
nova atualização do War-
frame, pelos canais oficiais 
na Twitch e no Youtube. 

O primeiro assunto 
abordado foi Prime Vault, 
no qual existem dois tipos 
de pacotes Prime Vault, um 
destina-se para os Warfra-
mes da rotação e outro para 
o novo Warframe Prime, 
isso indica para os jogado-
res de quais relíquias saí-
ram do cofre Orokin e quais 
voltaram. Esses pacotes são 
compráveis com dinheiro e 
esta é uma forma de man-
ter o jogo ativo. A Digital 
Extremes tem a intenção de 
criar um evento que pode 
mexer com o Prime Vault 
de alguma maneira, este 
evento dará a chance de se 
obter todos os Warframes 
Primes menos o Excalibus 
Prime, pois este só os jo-
gadores que compraram o 
pacote de fundador o tem 
e não é mais possível com-
prar. Não se tem detalhes 
de como será este evento, 
se vai ser único, como até 

então foi o Scarlet Spear, 
ou se repetirá mais veze, 
porém a única certeza é o 
evento vai acontecer. 

Em seguida abordaram 
brevemente sobre a New 
War, a nova grande jornada 
que os jogadores esperam 
desde 2019. Ao interagir 
com o público perguntaram 
se estavam prontos para essa 
jornada, mas ainda não in-
formaram quando a jornada 
estará disponível, o que se 
sabe é que vai chegar em 
algum momento deste ano.  
Não abordaram nada sobre a 
arma corpo a corpo Parace-
sis, que até antes desta trans-
missão era uma arma neces-
sária para fazer a jornada. 

Na atualização que 
acontecerá dia 8, quarta fei-
ra, estará disponível o pa-
cote Deluxe do Revenant, 
alguns cosméticos para o 
Operador, mas também o 
Prime Vault da Gara Prime 
vai parar de ser vendido no 
mercado e começará a ser 
vendido o Prime Vault do 
Nidus Prime. Somente isso 
que mudará as relíquias 

continuaram a ser obtidas 
no jogo, as relíquias da 
Gara Prime só vão deixar 
de serem obtidas, após dois 
anos e mesmo assim quem 
as tiver, não vão perde-las 
após esse tempo expirar. 

Também no mesmo dia 
começa o evento Praga es-
telar e vai começar no dia 
8 e vai até o dia 30 deste 
mês. Nada aparentemente 
irá mudar no evento, porém 
vai ser adicionada como 
recompensa a arma Ghoul-
saw, que poderá ser resga-
tada com a Nakak, na Terra, 
após conseguir a pontuação 
necessária do evento para 
poder resgatá-la. 

Por fim a Digital Extre-
mes disse que vão facilitar a 
aquisição das Holo Chaves, 
que somente eram obtidas 
em missões da Railjack,  
agora após a atualização 
do jogo, quando o jogador 
matar uma Irmã de Parvos 
também vão conseguir al-
gumas  Holo Chaves. 

Estes foram os assuntos 
mais relevantes desta trans-
missão.  

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”.

Praga Estelar, Nidus Prime e possível 
evento de com Todos os Warframe Prime

Ex-aluna e ex-auxiliar do Kumon 
unidade Jaguariúna, Laura 
Mendes, e sua prima aluna do 
Kumon, Jhulia

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://jaguarplasticos.com.br/
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Alto custo da gasolina e 
combustíveis derivados 
de petróleo

Fórum de Economia da CNN terá transmissão na grade de programação da emissora

Um fator muito impor-
tante para a vida do cida-
dão comum que as vezes 
nós ignoramos no momen-
to de discutirmos a econo-
mia nacional é o forte im-
pacto que os combustíveis 
que usamos diariamente 
possuem sobre o poder de 
compra do cidadão. Neste 
texto focarei no aumento 
do custo dos combustíveis 
provenientes do petróleo. 
O óleo diesel, a gasolina, 
o gás de cozinha serão os 
principais, apesar de tam-
bém existirem o quero-
sene de aviação e outros 
subprodutos do petróleo 
que sofrem também com 
o aumento assim como os 
outros itens nos quais fo-
carei no meu texto. Optei 
pelos três tipos de com-
bustíveis de origem fós-
sil que entendo que estão 
mais presentes no cotidia-
no brasileiro.

Em algumas cidades 
brasileiras já é possível 
encontrar o litro da gasoli-
na custando mais de R$7 e 
segundo a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Na-
tural e Biocombustíveis 
(ANP) o preço médio do 
combustível no Brasil já é 
de R$6. Os altos custos do 
combustível já deixaram 
de passar desapercebidos 
há algum tempo e hoje 
cidadãos já acompanham 
atentamente notícias so-
bre eventuais aumentos 
no preço do item.

O preço da gasolina 
tem se tornado tema de 
debate político entre o 
Governo Federal e os go-
vernadores estaduais que 
se acusam mutuamente 
de serem os culpados pelo 
alto preço da gasolina nas 
bombas quando as pesso-

as vão abastecer. O presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, defende que 
o imposto federal sobre 
o combustível que sai das 
refinarias brasileiras se 
encontra inalterado desde 
que ele assumiu o poder. 

Ele afirma também que 
os culpados então seriam 
os governadores estaduais 
que seguiriam aumentan-
do o preço do imposto so-
bre operações relativas à 
circulação de mercadorias 
e sobre prestações de ser-
viços - ICMS que incide 
sobre o preço do produto 
que é comprado pelo con-
sumidor final. Bolsonaro 
defende que se os gover-
nadores zerassem o ICMS 
sobre os combustíveis o 
preço pago pela popula-
ção cairia pela metade.

Apenas para se ter uma 
ideia, no estado de São 
Paulo atualmente é cobra-
da uma taxa de 25% de 

ICMS sobre combustíveis 
vendidos no estado. O que 
significaria que o cidadão 
paulistano estaria pagan-
do R$1,36 de ICMS por 
litro de combustível pago. 
Então além do ICMS, que 
apesar de ser apontado 
na pauta política como o 
grande vilão para o alto 
custo que se enfrenta atu-
almente não é o único 
imposto a incidir sobre o 
preço de combustíveis no 
Brasil, há também o Preço 
Médio Ponderado ao Con-
sumidor Final (PMPF).

Este segundo também 
se trata de um imposto 
estadual e ao contrário 
do ICMS que se manteve 
inalterado desde agosto 
de 2020, o PMPF seguiu 
aumentando ao longo da 
pandemia. Mas de acordo 
com relatório recente o 
valor do imposto pratica-
do na grande maioria dos 
estados brasileiros não 

teria força suficiente para 
elevar o preço dos com-
bustíveis para o valor atu-
al de forma isolada.  Além 
destes impostos estaduais 
também incidem sobre o 
valor do combustível os 
impostos federais: Cide, 
Pis/Pasep e Cofins. A es-
timativa é de que todo os 
impostos federais equi-
valham a um custo de R$ 
0,68 sobre cada litro ven-
dido. 

Então se analisarmos, 
apesar dos impostos re-
presentarem um importan-
te fatia do preço dos com-
bustíveis no Brasil eles 
não são o único motivo 
para o valor que pagamos 
atualmente. Há também 
diversas questões que in-
cidem. Questões políticas 
ao redor do globo também 
possuem impacto sobre o 
preço da gasolina consu-
mida no Brasil. Guerras, 
conflitos e outros proble-

mas no Oriente Médio por 
exemplo, fazem com que 
o preço do barril de petró-
leo suba em todo o mun-
do e com isso o preço nos 
postos também cresça. 

Atualmente apesar do 
Basil extrair o petróleo, 
refinar, produzir e distri-
buir grande parte do com-
bustível que consumimos. 
Uma parcela do combustí-
vel vendido em nosso país 
tem de ser importada para 
se poder abastecer toda 
a demanda nacional. E é 
esta demanda maior que 
a capacidade produtiva 
nacional que é apontada 
por especialistas como a 
maior razão para o pro-
blema do preço dos com-
bustíveis.

O Brasil apesar de pro-
duzir grande parte da ga-
solina que consumimos 
em território nacional, 
mas o combustível que sai 
das refinarias brasileiras é 

cobrado pelo mesmo va-
lor que o combustível ob-
tido através do refino do 
petróleo advindo do ex-
terior. Isso se dá para que 
não haja nenhum tipo de 
déficit por parte da Petro-
brás no momento em que 
a estatal compra petróleo 
em dólar e o vende em ter-
ras brasileiras. 

Ao comprar um com-
bustível com um preço 
equiparado ao valor in-
ternacional, tabelado pelo 
dólar, o cidadão acaba 
pagando um alto valor so-
bre a gasolina nos postos. 
Para que os altos custos 
da gasolina nos postos 
nacionais encontrem um 
fim, portanto, o cidadão 
precisa esperar por uma 
diminuição no preço do 
barril de petróleo no mun-
do ou numa mudança na 
política de precificação 
dos combustíveis por par-
te da Petrobrás. 

O Fórum de Economia 
CNN reforça a área de 
eventos da CNN Brasil. 
Com o tema “Desafios de 
um Brasil essencial”, o de-
bate traz perspectivas di-
versas sobre o cenário eco-
nômico brasileiro a partir 
de convidados que atuam 
em diferentes frentes da 
Economia.

Serão 4 programas 
transmitidos aos domingos 
05, 12, 19 e 26 de setembro, 
às 21h30min. No primei-
ro, uma entrevista sobre a 
Economia Mundial com o 
ganhador do Prêmio Nobel 
da Paz, Muhammad Yunus, 
feita por Márcio Gomes. 

Há também a exibição 
de dois painéis. O pri-

meiro será ‘O Brasil é es-
sencial do ponto de vista 
econômico?’, que, sob a 
intermediação de William 
Waack, conta com a par-
ticipação dos economistas 
chefes de grandes brancos: 
Ana Paula Vescovi (Banco 
Santander), Rafaela Vito-
ria (Banco Inter), Mansue-
to Almeida (BTG Pactual), 

Mário Mesquita (Itaú Uni-
banco) e Fernando Hono-
rato (Bradesco).

Já o segundo painel, que 
também vai ao ar neste do-
mingo, traz o tema “Como 
Você É Essencial para a 
Economia ter menos dispa-
ridades?”. A apresentação 
é do jornalista Fernando 
Nakagawa e conta com as 

participações de Amanda 
Magalhães (Banco Maré). 
Murilo Duarte (Favelado 
Investigador), Thiago Ni-
gro (O Primo Rico) e Neca 
Setubal (Fundação Tide 
Setubal).

No total são nove pai-
néis que abordam temas 
essenciais na atualidade, 
como infraestrutura, ESG, 

tecnologia, inovação e as 
novas tendências de cres-
cimento econômico para 
o Brasil. O Fórum teve 
transmissão online e gra-
tuita, dias 30 e 31 de agos-
to e agora será transmitido 
pelo canal da CNN na te-
levisão aos domingos (05, 
12, 19 e 26 de setembro), 
às 21h30min.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

https://eipcred.com.br/
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A amante e o direito à pensão por morte
Normalmente nos 

perguntamos se a aman-
te tem direito à pensão 
por morte. Mas em que 
circunstâncias alguém é 
considerado um amante? 
Como o STF entende essa 
situação? E se a amante 
realmente é uma outra 
família, como é comum 
ocorrer, as vezes uma 
pessoa tem uma família 
em São Paulo e outra no 

Rio de Janeiro. Como a 
lei vem socorrer tal situ-
ação? Primeiramente pre-
cisamos reconhecer que 
o STF avançou no enten-
dimento e conceito sobre 
família. Agora a família, 
para fins previdenciários, 
não é somente o casal de 
papel passado mas tam-
bém a União Estável bem 
como o Casal Homoa-
fetivo, antes impensá-

vel. A simples união não 
eventual, e com intenção 
de constituir família tem 
status reconhecimento no 
mundo previdenciário. 
A união eventual, sem 
a intenção de constituir 
família ficou relegada ao 
conceito de concubina-
to, ou seja, sem respaldo 
jurídico na obtenção de 
direitos previdenciários. 
Veja, mesmo o ex-cônju-

ge, desde que comprova-
do que dependia econo-
micamente do falecido, 
terá direito à pensão por 
morte, como por exem-
plo, o ex-cônjuge que 
recebia pensão. Mas em 
relação aos relaciona-
mentos eventuais em que 
o outro cônjuge já possua 
família, ainda que na for-
ma de união estável ou 
homoafetiva, os amantes 

ou concubinos não terão 
direito à pensão. Alguns 
Tribunais entendem dife-
rente, como o TRF4, que 
vem consolidando que o 
outro amante ou concu-
bino, de boa-fé, ou seja, 
tinha a intenção de cons-
tituir família e desconhe-
cia a existência da outra 
família, tem sim o direito 
à pensão. O STF agora di-
ficultou essa versão pois, 

ao defender a legislação 
atual, privilegiou a mono-
gamia. Muitos discordam 
desse entendimento, mas 
só o tempo poderá nos di-
zer como realmente fica-
rá. Até lá, vale a decisão 
final do STF que decidiu 
o TEMA 529 e firmou a 
impossibilidade de direi-
to previdenciário àqueles 
que coexistiam em seus 
relacionamentos.

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Vou iniciar tratando 
desse assunto que sou eu 
mesmo o consumidor que 
estou travando na justiça 
pedidos de danos morais, 
lucro cessante e danos ma-
teriais em face da forne-
cedora e do site de venda 
de produto - “plataforma 
digital” de renome no mer-
cado, que divulgou o pro-
duto no seu site. 

Para você leitor ter co-
nhecimento do ocorrido, 
eu comprei uma peça para 
o meu carro que estava 
sendo divulgado pelo for-
necedor no site “platafor-
ma digital”. Passados 85 
dias de uso do carro com 
a peça já instalada, veio a 
referida peça apresentar 
problema de vazamento 
d’água, me causando enor-
mes prejuízos, pois tive 
que solicitar o estorno do 
valor pago, além de alugar 
um carro e também pagar 
uma nova peça, bem como 

pagar a mão de obra para 
remover do carro a peça 
com defeito e colocar a 
nova peça. 

Isso não ficou barato, o 
custo foi alto, mas a per-
gunta que fica é se eu, na 
condição de consumidor, 
devo requerer somente o 
estorno do valor da peça 
com defeito, sendo que 
estava dentro da garantia 
de 90 dias. E os demais 
gastos? É correto cobrar a 
extensão dos danos causa-
dos, e vou cobrar esses da-
nos somente do fornecedor 
e não do Mercado Livre?

A resposta desta ques-
tão está na nossa legisla-
ção consumerista e na ju-
risprudência consolidada 
pelos nossos tribunais de 
justiça, que entende ha-
ver responsabilidade soli-
dária entre quem fornece 
e quem faz a divulgação 
da venda do produto na 
internet, com isso, aufe-

rindo lucro “obter lucro”, 
responde solidariamente 
pelos danos causados ao 
consumidor, e no caso, 
reponde pela extensão do 
dano causado. 

É sempre bom destacar, 
que a solidariedade não é 
por acordo ou vontade das 
partes, mas determinada 
por lei. A solidariedade, se 
traduz em dizer que todos 
aqueles que participaram 
da cadeia de fabricação, 
transporte, distribuição, 
venda e posteriormente 
serviços de mão de obra, 
serão responsáveis con-
juntamente por resolver os 
problemas do consumidor, 
isso inclui a substituição, 
ressarcimento ou manu-
tenção do produto.

No meu caso que sofri 
danos por conta da peça 
com defeito, diz o nosso 
código consumerista que 
mais de um autor a ofen-
sa, todos vão responder de 

forma solidária pelas repa-
rações dos danos previstos 
na norma consumerista, 
nos termos do artigo 7º, 
Parágrafo Único, do CDC, 
vejamos. 

Art. 7° - Parágrafo 
único. Tendo mais de um 
autor a ofensa, todos res-
ponderão solidariamente 
pela reparação dos danos 
previstos nas normas de 
consumo.

Não resta dúvida que o 
consumidor deve sempre 
cobrar em sede judicial, 
tanto o fornecedor que é 
quem divulga o produto 
na plataforma digital, que 
incide na responsabilida-
de solidária pelos danos 
que o consumidor venha 
suportar, não somente o 
estorno do valor da peça 
defeituosa, mas também, 
os demais danos ineren-
tes ao prejuízo causado ao 
consumidor.

Na maioria dos casos 

quando o consumidor bus-
ca o seu direito, quem tem 
plataforma na internet e 
lucra com essas ativida-
des, alegam que não são 
responsáveis por sanar os 
danos suportados pelo con-
sumidor, havendo somente 
que cobrar de quem colo-
cou o produto para venda 
na plataforma digital, neste 
caso, o fornecedor de pro-
duto ou serviço, mas, lem-
brando que essa alegação 
não tem assento nos en-
tendimentos dos tribunais 
de justiça e nem mesmo a 
nossa legislação consume-
rista  de afastar a obrigação 
de somente quem fornece 
produto ou serviço respon-
der pelo dano  e toda à sua 
extensão, mas sim, todos 
respondem pelo dano de 
forma solidária. 

Algumas pessoas pro-
curam o Procon para resol-
ver esse conflito, porém, 
em sede administrativa o 

êxito desses conflitos não 
tem o resultado almejado, 
pois essa alegação de não 
ser parte legítima quem 
tem plataforma digital na 
internet para figurar no 
polo passivo da demanda, 
por não ser responsável 
pelos danos causados ao 
consumidor, o processo 
administrativo não tem o 
condão de afastar essas 
alegações infundadas, mas 
somente em sede judicial 
que se deve buscar essa 
pretensão de afastar esse 
entendimento. 

No meu caso, ajuizei 
ação na justiça em face do 
fornecedor e do site “pla-
taforma digital”, por con-
ta da responsabilidade de 
todos no fornecimento da 
peça defeituosa, e a sua 
extensão dos danos cau-
sados. Finalizando, desejo 
a todos um ótimo final de 
semana, e um excelente fe-
riado prolongado.

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Responsabilidade do intermediador 
na venda feita pela internet 

Direitos e deveres

Direito tributário é 
a área do direito que se 
presta ao estudo jurídico 
da tributação, não empe-
nhando esforços na des-
tinação efetiva, aplicação 
ou gerenciamento desses 
recursos. Assim, o campo 
de atuação do direito tribu-
tário encerra-se com a ar-
recadação do dinheiro aos 
cofres públicos.

O ordenamento jurí-
dico é, a rigor, uno e não 
admite decomposição em 
áreas verdadeiramente au-
tônomas. Isto é, todas as 
chamadas áreas do direito 
estão intimamente inter-
ligadas, de forma sua se-
paração se dá apenas para 
fins didáticos.

No direito tributário, 
por exemplo, utilizam-se 
conceitos e institutos de di-
reito administrativo, direito 
civil, direito ambiental, di-
reito do trabalho, etc. Qual-
quer recorte que ignore 
as demais áreas do direito 
possui sentido tão somen-
te para estudo da matéria 
(autonomia didática), com 
enfoque em seus princípios 
e regras específicos.

Neste texto, vou abordar 
os conceitos da mesma for-

ma como são tratados para 
fins didáticos. Vamos lá? 

O que é direito 
tributário e qual sua 
função? 

Podemos conceituar o 
direito tributário como a 
área do direito que se pres-
ta ao estudo jurídico da 
tributação. A tributação, 
por sua vez, circunda as 
noções de tributo, arreca-
dação e fiscalização.

É importante observar 

que o direito tributário, por 
centrar-se na tributação 
em si, não envida esforços 
na destinação efetiva, apli-
cação ou gerenciamento 
desses recursos obtidos 
pela tributação. Essa tarefa 
cabe ao direito financeiro. 
Assim, o campo de atu-
ação do direito tributário 
encerra-se com a arrecada-
ção do dinheiro aos cofres 
públicos.

Natureza jurídica do di-
reito tributário

Em determinadas áreas 
do direito, a discussão a 
respeito da sua natureza, 
pública ou privada, parece 
ainda ser foco de grandes 
discussões. Como, por 
exemplo, a natureza jurídi-
ca do direito do trabalho, 
ou do processo civil.

Entretanto, o mesmo 
problema não ocorre com 
o direito tributário: há evi-
dente preponderância do 
interesse coletivo na tribu-
tação. 

Como maior meio de 
angariação de recursos ao 
Estado, a tributação trans-
cende quaisquer interesses 
individuais. Portanto, o di-
reito tributário é de direito 
público. 

É importante destacar 
que o direito previden-
ciário pode ser também 
entendido como uma ra-
mificação do direito ad-
ministrativo. Isso porque 
estuda diretamente as re-
lações entre o poder públi-
co e seus administrados, 
especialmente no que diz 
respeito à tributação.

Qual a importância do 
direito tributário?

O direito tributário ad-
quire notória importância 
em razão de sua alargada 
repercussão: todos os indi-
víduos estão sujeitos à tri-
butação. E quaisquer alte-
rações, sejam legislativas 
ou hermenêuticas, podem 
importar em ônus ao cida-
dão ou ao Estado. 

Essa repercussão é tan-
ta que, não raramente, o 
Estado utiliza como – úni-
co – argumento em Cortes 
Superiores o simples risco 
iminente de desabasteci-

mento de seus cofres em 
caso de decisão contrária 
aos seus interesses.

A tributação afeta a to-
dos nós. Seja diretamente 
em nossa renda, na sim-
ples manutenção de pro-
priedade, ou, ainda mais 
evidente, no consumo de 
produtos ou serviços.

Não fosse apenas isso, 
o sistema tributário brasi-
leiro é dotado de extremas 
complexidades. Sua pró-
pria compreensão repre-
senta um significativo ônus 
às pessoas e empresas. Por 
outro lado, não é incomum 
que pessoas e empresas se 
evadam dolosamente de 
responsabilidades sabida-
mente existentes, a ponto 
de perverter relações de 
mercado e de livre compe-
tição.

Assim, a importância 
da do direito tributário 
reside justamente em en-
contrar a “dose correta do 
veneno”, a fim de impe-
dir uma ânsia desmedida 
do Estado em arrecadar. 
Além de evitar que contri-
buintes mal-intencionados 
utilizem de meios fraudu-
lentos para obtenção de 
vantagens indevidas.

Direito tributário: conceito, função e importância
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Podemos dizer que o 
magnésio é um nutrien-
te muito importante para 
o desenvolvimento tanto 
das plantas como dos de-
mais seres.

Na parte central de 
cada molécula de cloro-
fila temos um átomo de 
magnésio (Mg), que é 
extremamente importan-
te para a fotossíntese; ele 
ajuda no metabolismo do 
fosfato, na respiração da 
planta e na ativação de 
outros sistemas de enzi-
mas.

O magnésio também 
é um dos Macronutrien-
tes Secundários, isso não 
significa que não seja im-
portante para o desenvol-
vimento da cultura. Esse 
nutriente é exigido em 
menor quantidade que os 
Nutrientes Primários (N, 
P e K), entretanto a sua 
falta prejudica o cresci-
mento da planta e conse-
quentemente a produtivi-
dade. O magnésio junto 
com o cálcio, também é 
responsável pela correção 
da acidez do solo.

Principais causas de 
deficiência de Magnésio 
no Solo:
• Solo Ácido – pH < 5,4;
• Percentual de participa-

ção da CTC < 6%;
• Potássio com teor alto;
• Relação K/Mg > 4;
• Concentração de Mag-

nésio no solo < 0,399 
cmolc/dm3 ou 3,99 
mmolc/dm3

Funções do Magnésio:
• É um ativador de enzi-

mas;
• A deficiência de Mg 

afeta a fixação de Dió-
xido de Carbono (CO2);

• Age no metabolismo do 
Nitrogênio;

• Age na Síntese de Pro-
teína e na ativação de 
Aminoácidos;

• Participa na absorção de 
Fósforo (P);

• Importante para o de-
senvolvimento do Siste-
ma Radicular.

Principais Sintomas de 
deficiência de Magnésio 
nas plantas:
• Apresenta clorose entre 

as nervuras  e espalha-se 
pelas bordas da folha;

• Crescimento da planta 
fica reduzido;

• Inibe a floração;
• Frutos degenerados;

Inicialmente os sinto-
mas de deficiência apa-
recem em folhas velhas 
porque o Magnésio é extre-
mamente móvel na planta.

Um meio de se preve-
nir a existência da defici-
ência ou não de Magnésio 
é por meio da Análise de 
Solo e da Análise Foliar.

Para evitar os incon-
venientes de uma falta 
de MAGNÉSIO no solo, 
deve-se realizar a análi-
se desse solo e proceder 
a correção necessária por 
meio da adição de Calcá-
rio Dolomítico ou Mag-
nesiano e se necessário 
um produto contendo uma 
concentração alta de Mag-
nésio em sua composição.

As metodologias uti-
lizadas nos laboratórios 
para extração do Magné-
sio, são por meio de So-
lução 1 M de Cloreto de 
Potássio, e a da Resina 

Trocadora de Íons.
Os resultados são ex-

pressos em cmolc/dm3 
ou mmolc/dm3. Deve-se 
ficar atento a unidade que 
está expresso o resultado 
para não ocorrer erros na 
recomendação da dosa-
gem.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia a ser 
utilizada deverá ser a utili-
zada em sua região, se for 
no estado de São Paulo, 
deve-se solicitar a meto-
dologia da Resina, se nos 
demais estados da união 
o extrator é a Solução de 
Cloreto de Potássio 1 M.

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

Contato:
ECOFARM AGROAM-
BIENTAL
Fone / WhatsApp - (19) 
99363-8210
e-mail: ecofarm.agroam-
biental@gmail.com

Magnésio (Mg), o que é isso? Para que serve?

Os contratos em geral 
e as negociações bancá-
rias são procedimentos 
corriqueiros e necessárias 
a muitas pessoas físicas, 
jurídicas e produtores ru-
rais. Por outro lado, quan-
do tais procedimentos não 
são realizados adequada-
mente, tornam-se motivos 
de preocupação e dor de 
cabeça. Não é raro vermos 
decisões mal tomadas que 
resultam em perdas de 
bens e/ou no aumento de 
dívidas.

Assim, entender todos 
os direitos e as obriga-
ções, em qualquer tipo de 
contrato e de negociação, 
é fundamental. É preciso 
saber aproveitar as vanta-
gens derivadas dessas re-
lações, a fim de maximi-
zar os lucros e expandir o 
empreendimento.

Dessa forma, conside-
re as informações a se-
guir!

Elaboração, revisão e 
negociação de contratos 
de agronegócio 

A formação de rela-
ções por meio de contra-
tos possibilita mais opor-
tunidades de crescimento 
ao médio e pequeno pro-
dutor rural. Negociar par-
te da colheita por insumos 
e máquinas, como no caso 
do contrato barter, tende a 
gerar grandes vantagens. 
Sendo responsável por 

grande parte do fatura-
mento da empresa agrí-
cola, ele facilita a vida 
do agricultor que precisa 
investir em aquisições, 
mas tem dificuldade em 
fazê-las.

Contratos agrários típi-
cos, como os de arrenda-
mento rural e parceria, da 
mesma forma, costumam 
ser acordos benéficos. A 
cessão de uso de um pe-
daço de terra gera econo-
mias tributárias ao produ-
tor, ao mesmo tempo em 
que possibilita a ele inves-
tir em seu negócio.

Apesar dos diversos 
prós que todos esses con-
tratos apresentam, é fun-
damental ter atenção ao 
formalizar qualquer tipo 
de instrumento. Não é raro 
nos depararmos com nego-
ciações confusas, obscuras 
ou mesmo equivocadas, 
pelo desconhecimento 
ou má compreensão das 
leis. O prejudicado, nes-
ses casos, quase sempre é 
o produtor rural, que aca-
ba arcando com prejuízos 
desnecessários.

Ter auxílio de um pro-
fissional especialista afas-
ta erros e dispêndios, e 
garante mais proteção à 
parte mais vulnerável da 
relação. O profissional 
é, também, uma solução 
para ajudar em necessida-
des de revisão, negocia-
ção e renegociação, a fim 

de aperfeiçoar o texto do 
contrato.

Negociações bancárias 
Negociações bancá-

rias, da mesma forma, po-
dem beneficiar ou lesar os 
produtores, dependendo 
da forma como são fei-
tas. Entre esses tipos de 
procedimentos, podemos 
encontrar: repactuação de 
dívidas, abertura de crédi-
to e substituição de garan-
tias.

Repactuação de dívidas
Ter dívidas com bancos 

é uma realidade de pes-
soas físicas, jurídicas ou 
produtores rurais. Quan-
do a situação fica drástica, 
a escolha de muitos é re-
alizar mais negociações, 
fazendo contratos encade-
ados com as instituições 
financeiras, a fim de ten-
tar ajustar as parcelas dos 
débitos devidos. 

Acontece que, geral-
mente, nesse tipo de ação, 
existem juros implícitos, 
fazendo o cliente entrar 
em uma bola de neve: as 
dívidas só aumentam e fi-
cam intermináveis. Com 
isso, a renda familiar e o 
desenvolvimento do negó-
cio ficam comprometidos.

Taxas exorbitantes
Os bancos buscam 

se proteger do endivida-
mento por isso elevam 

os valores cobrados. E na 
maioria das vezes cabe a 
um profissional detectar 
estas taxas indevidas no 
contrato.

Fator emocional 
Não é raro nos depa-

rarmos com ameaças ir-
reais, feitas apenas com 
o intuito de coagir o de-
vedor. Muitos pequenos 
e médios empresários não 
têm experiência nesse tipo 
de situação, o que torna as 
tentativas de negociação 
de forma “informal” des-
gastante.

Falta de planejamento 
Saber se preparar e to-

mar as melhores decisões 
é essencial para evitar o 
aumento de dívidas. En-
frentar essa situação sem 
apoio dificulta fazer boas 
escolhas e identificar uma 
solução mais justa e eco-
nômica. É fundamental 
ter um estudo da capaci-
dade de pagamento, para 
encontrar a saída mais 
plausível.

Má negociação
Alguns casos podem 

ser resolvidos pela via 
administrativa, não neces-
sitando envolver o judici-
ário. Reconhecê-los torna 
a negociação mais econô-
mica e célere.

Para evitar tudo isso, 
contar com a ajuda de es-

pecialistas na área, como 
um advogado e uma em-
presa de cobrança espe-
cializada no momento 
de qualquer repactuação, 
tende a diminuir os encar-
gos e todos outros fatores 
desgastantes. Estes pro-
fissionais são capazes de 
identificar o que foi co-
brado e exigido além do 
permitido, e assim excluir. 
Além disso, o profissional 
tende a tratar o caso com 
mais racionalidade, pou-
pando, assim, o cliente de 
estresses desnecessários.

Abertura de crédito
Considerado um dos 

mais importantes instru-
mentos de estímulo à pro-
dução agrícola, o crédito 
rural precisa ser constitu-
ído de maneira a propiciar 
os melhores resultados 
possíveis ao produtor.

Os créditos, como o de 
custeio, de investimen-
to e de comercialização, 
são incentivos do governo 
para ajudar o agricultor a 
se desenvolver. Eles au-
xiliam de forma a cobrir 
despesas dos ciclos pro-
dutivos, comprar insumos 
e bens duráveis, além de 
oferecer mecanismos para 
que o produtor se proteja 
contra o período de queda 
dos preços no mercado.

Entender como funcio-
na o crédito rural permite 
maior aproveitamento dos 

benefícios. É importante 
ter uma noção, por exem-
plo, de garantias, valores, 
taxas, prazos, documentos 
exigidos e os principais 
programas disponíveis, a 
fim de obter mais facili-
dades para a vida no cam-
po. A finalidade deve ser 
aprimorar as atividades 
no empreendimento agrí-
cola e investir em equipa-
mentos para o aumento de 
lucros.

Substituição de garantias
Na substituição de ga-

rantia, determinado bem 
é substituído por outro, 
em prol de garantir o pa-
gamento das dívidas. Esse 
é outro processo que pre-
cisa ser muito bem plane-
jado, com o objetivo de 
afastar qualquer desvanta-
gem advinda da decisão. 
Aqui, também, faz-se ne-
cessário conhecer todas 
as exigências e garantias, 
para evitar cláusulas abu-
sivas e aumento dos passi-
vos com os bancos.

Os contratos de agro-
negócio e as negociações 
bancárias são direitos do 
produtor rural, que visam 
beneficiá-lo em seu em-
preendimento. No entanto, 
como podemos perceber, 
é importante uma assesso-
ria profissional, que possa 
compreender todos os ter-
mos por trás de cada deci-
são, a fim de evitar ciladas.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Revisão e negociações de contratos bancários

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

Um artigo de interesse aos produtores de Tomate:
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/tomate-evimeria-e-utilizado-para-enfren-
tar-o-fusarium-raca-3
https://www.agrolink.com.br/noticias/lancado-1--e-unico-inseticida-macrobiologico-
-para-mosca-branca_455192.html?utm_source=agrolink-clipping&utm_medium=e-
mail&utm_campaign=clipping_edicao_6988&utm_content=noticia&ib=y

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
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Setembro amarelo: Grupo 
UniEduK incentiva a promoção da Saúde Mental 
e valorização da vida

Estudantes de Ciência da Computação 
do Grupo UniEduK são contratados pela 
Compasso UOL

15

educação

Só no primeiro semestre foram atendidas aproximadamente 350 pessoas 
no Serviço-Escola de Psicologia em Jaguariúna

Por meio de uma 
parceria entre o Gru-
po UniEduK (UniFAJ, 
UniMAX e FAAGROH) 
com a empresa Compas-
so UOL, alunos do curso 
de Ciência da Compu-
tação foram contratados 
durante o mês de agosto. 
O resultado é fruto do 
programa de treinamento 
que aconteceu entre abril 
e julho e envolveu apren-
dizado de ferramentas e 
tecnologias computacio-
nais úteis para projetos 
reais. 

De acordo com o ges-
tor acadêmico do curso 
de Ciência da Computa-
ção, prof. Isaías Queiroz, 
outras versões do progra-
ma já foram realizadas 
com alunos contratados.  
“Uma parceria que traz 
a oportunidade da expe-

riência profissional aos 
alunos desde o início do 
curso, cumprindo com o 
compromisso de ensino 
na prática. Para conclu-
são do programa, os alu-
nos são incentivados a 
desenvolverem projetos 
para as diversas institui-
ções”, explica. 

Em 2021, os contrata-
dos foram Breno de Sou-
za Core, Gustavo Carli-
ni, Leonardo Aparecido 
dos Santos, Leônidas 
Augusto de Sousa Soa-
res e Vinícius Monteiro 
Orlandi. “A oportunida-
de fornecida pelo Grupo 
UniEduK foi de extrema 
importância para o meu 
desenvolvimento pro-
fissional, o programa de 
bolsas me forneceu uma 
base sólida sobre as prin-
cipais tecnologias utili-

zadas hoje em dia, fazen-
do com que eu passasse 
de um estudante para um 
profissional competente, 
me sentindo seguro para 
trabalhar na área”, decla-
ra Vinícius. 

A Compasso UOL é 
uma empresa do Grupo 
UOL que desenvolve di-
versas soluções tecnoló-
gicas integradas. O pro-
grama de treinamento 
está previsto para conti-
nuar em 2022. Por isso, 
alunos do Grupo UniE-
duK devem ficar atentos 
às divulgações. “Entre os 
benefícios para a forma-
ção dos alunos, está tam-
bém o de ter uma empre-
sa do porte da Compasso 
UOL para dialogar e ali-
nhar ações acadêmicas 
do curso”, finaliza o ges-
tor acadêmico.

Setembro é o mês mun-
dial de prevenção ao sui-
cídio. Para ajudar a com-
bater esse problema de 
saúde pública, o Centro 
Universitário de Jaguari-
úna (UniFAJ) conta com 
atendimentos gratuitos 
voltados à escuta e acolhi-
da no Serviço-Escola de 
Psicologia

O atendimento psico-
lógico é realizado pelos 
estagiários do curso de 
Psicologia, sob supervi-
são dos professores su-
pervisores de estágio. A 
população tem acesso a 
serviços gratuitos de aco-
lhimento psicológico, psi-
coterapia, grupos terapêu-
ticos ou psicoeducativos.

"O Serviço-Escola de 
Psicologia é porta-aber-
ta à população de Jagua-
riúna, isso significa que 
qualquer pessoa interes-
sada pode realizar o seu 
cadastro na secretaria da 
Interclínicas, ou ser en-
caminhada pelos serviços 
da Rede de Saúde, Educa-

ção e Assistência Social 
do Município", explica a 
gestora do curso Vanessa 
Cabrelon Jusevicius.

Segundo ela, o tema 
suicídio tem sido trabalha-
do a partir do desenvolvi-
mento de ações contínuas 
voltadas para a promoção 
da Saúde Mental e valori-
zação da Vida, por meio 
de projetos, palestras e 
vivências nos campi uni-
versitários. Um exemplo 
é o Programa Percurso, 
criado em 2011, que visa 
oferecer suporte psicoló-
gico à comunidade acadê-
mica do grupo UniEduK, 
visando contribuir para 
o bem-estar das pesso-
as atendidas, bem como, 
promover condições para 
uma melhor qualidade de 
vida. Em 2021, serão or-
ganizadas palestras para a 
comunidade interna e par-
ticipação nas ações do Se-
tembro Amarelo realiza-
das através das parcerias 
com os municípios.

De acordo com dados 

divulgados recentemente 
pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), 
somente em 2019, mais 
de 700 mil pessoas mor-
reram por suicídio, o que 
representa uma pessoa 
a cada 100 mortes e já é 
considera uma das princi-
pais ocorrências de óbito 
em todo o planeta. "O sui-
cídio ainda é considera-
do um tabu, pois não são 
facilmente visíveis como 
outras doenças. Para que 
a pessoa se sinta mais à 
vontade para conversar e 
aceitar ajuda especializa-
da procuramos criar um 
ambiente acolhedor", afir-
ma Vanessa.

Os interessados em 
agendar os atendimen-
tos psicológicos podem 
enviar e-mail para psico-
logia.interclinicas@unie-
duk.com.br ou obter mais 
informações do serviço 
no (19) 3837-8300. A In-
terclínicas está localizada 
na Avenidas dos Ipês, 678, 
em Jaguariúna.

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

DIA 31 DE AGOSTO 
o estádio Leonardo Frare 
completou seu 46º ani-
versário. Mas tudo come-
çou no início dos anos 60 
quando um grupo de ami-
gos apaixonados por fute-
bol, com idades entre 15 e 
20 anos começaram a bater 
uma bolinha na zona rural 
de Morungaba no bairro 
chamado Buenópolis.  

A nova atração dividia 
as atenções da garotada 
com as corridas de cava-
lo tão frequentes naquela 
época, nas chamadas raias 
de corrida, sendo que o 
primeiro campinho foi ar-
ranjado praticamente ao 
lado dessa raia. No entan-
to, as peladas começaram 
a ser disputadas no sítio 
do Gigeto Frare onde os 
jovens se reuniam a tarde 
após o trabalho e aos finais 

de semana. As equipes 
eram dividiam minutos 
antes da bola de couro ro-
lar no terreno irregular. Os 
gols eram feitos de bambu 
e com a evolução, passou a 
ser de eucalipto e nos pés 
cada um usava o que tinha, 
ou muitas vezes não tinha.  

Após um tempo o nú-
mero de adeptos foi au-
mentando e um certo dia, 
depois de uma briga gene-
ralizada, foram proibidos 
de continuar jogando na-
quele local pelo proprie-
tário. Insistentes e loucos 
por futebol, os amigos 
buscaram um novo local 
para bater uma bola e que 
ao menos tivesse alguns 
pedações de grama, dessa 
forma, mudaram para o sí-
tio do Sr Ernesto de Mora-
es (em frente a cervejaria 
Kremer).  

A partir daí começava 
uma grande trajetória de 
um dos maiores e melho-
res times de futebol ama-
dor da região e do estado 
de São Paulo, que alcança-
ria grandes conquistas, as 
quais, dificilmente alguma 
outra agremiação amadora 
do interior paulista alcan-
çará, como por exemplo, 
adquirir um terreno de 25 
mil mts² em uma área no-
bre da cidade, construir 
um estádio, sagrar-se cam-
peão do maior campeonato 
de futebol do interior pau-
lista (Copa Arizona), mais 
conhecido como campe-
onato amador do estado, 
conquistar títulos muni-
cipais e regionais, prota-
gonizar vitórias incontes-
táveis e ficar detentor de 
três títulos do campeonato 
amador das Estâncias, dos 

quatro realizados, entre 
tantas outras conquistas 
importantes e nada mais 
nada menos que revelar o 
jogador Carlos “Renato” 
Frederico, campeão bra-
sileiro pelo Guarani FC e 
que iria passar por grandes 
clubes do Brasil e do exte-
rior, conquistando muitos 
títulos, inclusive títulos in-
ternacionais, que chegaria 
a jogar na seleção brasilei-
ra e disputaria uma copa 
do mundo.  

Voltando à década de 
1960, cinco daqueles ami-
gos do futebol “caipira” 
jogado no meio do mato 
resolveram que iriam tirar 
o time da zona rural e levar 
para a cidade com o sonho 
de construir seu próprio 
estádio, mas para isso era 
preciso ter um local, sendo 
assim, os amigos e aman-

tes do time resolveram se 
unir e tiveram a iniciativa 
de procurar, comprar e pa-
gar um terreno na cidade e 
criar oficialmente o Bue-
nópolis Futebol Clube. 
Foram eles Oswaldo An-
tonio de Moraes (Vadu), 
Armando Frare, Hermínio 
Montico e José Frederico 
(Patão - in memorian).  

Em 1965 eles se reu-
niram, juntaram dinheiro 
e compraram o terreno e 
várias parcelas dos irmãos 
Stranieri, mas os valores 
que tinham não foram su-
ficientes e o dinheiro aca-
bou, sendo assim, ficou fal-
tando recursos, foi quando 
convidaram o amigo Leo-
nardo Frare para ser o úl-
timo colaborador. Devido 
a amizade e a credibilida-
de das pessoas envolvidas 
naquele projeto inovador 

e futurista, Leonardo acei-
tou imediatamente e com a 
quitação do terreno, ficou 
apalavrado entre eles que 
o estádio levaria eterna-
mente seu nome. Detalhe 
curioso é que o terreno co-
biçado para construção do 
estádio era outro, o local 
era para ser onde hoje está 
o Ginásio Municipal de 
Esportes Luis Seraphim a 
cancha de bocha e o CEM, 
porém as negociações não 
evoluíram com o proprie-
tário, pois a Prefeitura de 
Morungaba também tinha 
interesse no 
local e aca-
bou fina-
lizando a 
compra.

Prof. Julio 
do Vadu

Jaguar Clube promove final do 
torneio de tênis neste fim de semana

Buenópolis Futebol Clube comemora 46 anos de 
inauguração do Estádio Leonardo Frare

Paula Partyka

O Jaguar Tênis Clube 
realiza neste sábado, 04, 
as semifinais da 2ºedição 
do torneio de tênis de qua-
dra organizada por Jorge 
Ricardo Dutra. As finais 
ocorrem no dia seguinte, 
domingo, 05, onde está li-
berada a entrada de convi-
dados para acompanhar os 
jogos na quadra do clube, 
com todos os protocolos 
contra a disseminação da 
Covid-19.

A primeira edição do 
torneio foi realizada em 
2019, no mês de julho, ape-
nas para sócios. Mais tarde 
em novembro do mesmo 
ano, o torneio teve a parti-
cipação de sócios e não só-
cios. Neste caso tratou-se 

de uma comemoração ao 
aniversário do Clube que 
contou com jogadores de 
toda a região, com mais 60 
inscritos.

Em 2020 uma nova edi-
ção do torneio de tênis de 
quadra do Jaguar Tênis 
Clube não foi realizada no 
ano em razão da pande-
mia. “Mas nesse torneio de 
2021 está contando com 
maior participação em re-
lação ao primeiro evento, 
em 2019. Ele é interno e 
conta apenas com associa-
dos do clube”, conta Jorge.

Para o organizador, é 
de suma importância a 
realização deste tipo de 
evento tendo em vista o 
crescimento do número de 
praticantes do tênis. “Além 
disso, qualquer iniciati-

va esportiva é importante, 
pois, é sociável, ensina 
o respeito ao adversário, 
pontualidade, concentra-
ção, amizade, saúde e a 
confraternizar”.

A competição é em du-
plas, sem limite de idade e 
inscrições mistas, ou seja, 
tanto para homens quanto 
para mulheres adultos. Nes-
ta 2ª edição todos os asso-
ciados poderiam participar. 
Confira em detalhes a pro-
gramação das semifinais e 
final do campeonato abaixo.

Jorge aproveita para 
agradecer ao presidente do 
Clube Diego Colombini, 
o Gerente, Wesley Santos, 
e toda a diretoria do clube 
pelo apoio ao esporte e por 
todo o suporte para que os 
eventos aconteça. Depois do 1º torneio o Clube começou a oferecer aulas de tênis, por recomendação do organizador do evento, Jorge

Semifinais Finais
Sábado, 04 - A partir das 8h na quadra do clube 
Ricardo Milani/Marco Bianco.x Marcos/Paulão
A seguir: Jorge/Douglas x John/Marcelo

Domingo, 05
8h jogo exibição: Adilson Tella x Paulo Feijão
9h30 final do torneio de duplas

DIVULGAÇÃO

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

VOCÊ DISSE RAÇÃO?!
 É só ligar e entregamos na sua casa!

(19) 3867-4558
(19) 99685-2511 

Seu pet lambe as patinhas com frequência? 
Isso pode ser um sinal de alerta

Você já se perguntou 
o motivo por trás do pet 
lambendo as patas? Às ve-
zes, é normal o tutor inter-
pretar como um compor-
tamento natural e não se 
preocupar. Aí está o erro: 
quando o pet fica lamben-
do a pata sem parar isso 
pode indicar algo mais 
grave, como um problema 
de saúde. Toda ação tem 
uma explicação e, se não 
for o caso de uma doença, 

é uma questão de compor-
tamento ou transtornos 
emocionais 

Todo animalzinho de 
estimação adora uma 
passeio, mas devemos fi-
car atentos a temperatura 
e horário do dia em que 
vamos sair com eles. Às 
vezes o chão com tempe-
ratura elevada pode cau-
sar queimaduras causan-
do assim lesões primarias 
e fazendo com que, por 

instinto natural realizem 
a lambedura de suas pa-
tinhas. 

Outro fator pode ser a 
presença de algum corpo 
estranho, espinhos, lesões 
por cacos de vidro, pe-
dras, carrapichos, picadas 
de insetos e até mesmo 
presença de pulgas e ou 
carrapatos. Eles sempre 
causam muito incômodo 
e por vezes transmitem 
doenças aos bichinhos e, 

por esse motivo, devemos 
dar uma atenção especial 
quando percebemos esse 
hábito. 

Pode também ser um 
sinal de dermatite por 
lambedura, que é o pró-
prio ato de lamber em ex-
cesso determinada região 
do corpo que causa a in-
flamação, levando ao sur-
gimento de feridas. Essa 
pele ainda pode apresen-
tar infecção secundária 

por bactérias e fungos, 
tendo presença de secre-
ção. Com isso, a pele fica 
mais vermelha, tem au-
mento de volume, crostas 
e queda de pelos”, se você 
observar estes sinais deve 
procurar o médico veteri-
nário para melhor orienta-
ção sobre os tratamentos a 
serem realizados. 

O diagnóstico não é 
fácil. Para concluir que o 
caso é de uma lambedura 

por estresse, por exemplo, 
é preciso excluir todas as 
doenças que podem estar 
na base do problema. O 
tratamento da dermatite 
por lambedura é definido 
conforme a causa inicial 
de base. 

É isso ai pessoal!  Até 
a próxima semana Fique 
atento e leve seu cachorro 
periodicamente ao veteri-
nário para fazer um che-
ck-up.

Dra. Marina H. Del Poente –
CRMV –SP 46072 

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

Os motivos da frequência são diversos e precisam ser investigados

Claudia e Mel

Este é o amor da nossa Família Tiko Thor e sua mamãe Milena e a irmã humana Duda Walace e Iyly

Jaque e Thor Priscila e Skol

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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O dever não se importa com o seu 
sentimentoMulher de atitude!

Gabriel Lira

Independe de como, 
onde ou quando, 
o dever sempre 
está lá, esperando 
você para executá-
lo. Independente 
do seu ânimo, do 
seu estado mental, 
da sua saúde, 
independentemente 
de você ter acabado 
um namoro ou ter 
se desapegado de 
um bem, o dever é 
implacável.  
Quanto mais você 
demora a cumpri-
lo, maior ele se 
torna. Um dever 
sem uma execução 
gera terríveis 
consequências. 
Arrisque-se. Quem 
nunca arriscou tudo 
e nunca perdeu nada, nunca tentou nada.  O vencedor sempre é aquele 
que caiu, mas levantou.  
As pessoas costumam falar sobre o sucesso das outras, mas ninguém olha 
o processo que o fez chegar ali. Os seus erros farão muito mais parte do 
seu sucesso do que os acertos. 
Não é sobre acertar ou errar, é sobre errar tentando. Se você acha que no 
caminho não haverá frustração, você já é um perdedor.    
O dever não se importa com o seu sentimento, ele nunca se importará.  
São as dificuldades que nos fortalecem, foram das maiores crises que 
surgiram as maiores ideias, foram dos momentos mais sombrios que 
surgiram os maiores pensadores. 
Medíocre não é aquele que fracassa, é aquele que fica inerte. Saia da sua 
zona de conforto, ou durma nela para sempre. 

Paula Savioli 

Hoje não vamos falar 
de tendências e sim das 
mulheres que vestem 
os looks e mudam o 
mundo. Você deve estar 
se perguntando, “será que 
faço parte desse grupo de 
mulheres corajosas?”  
A resposta é: claro que 
sim! 
Todos os dias que você 
levanta da cama com sede 
de melhorar seu dia, com 
sede de ajudar ao próximo 
e, principalmente, com 
sede se ser feliz. Você é 
uma mulher de atitude!  
O mundo está cheio de 
pessoas querendo te 
derrubar, mas uma mulher 
de atitude não se abala 
com nada, ela veste seu 
melhor look, passa seu 
melhor perfume, coloca 
seu melhor sorriso no 
rosto e desfila por onde 
passa, demonstrando 
quão grandiosa se tornou, 
e que tudo que passou foi 
um mero aprendizado! 

Tudo que você precisa saber 
sobre a lactose  Vida saudável

A lactose é um tipo de 
carboidrato encontrada 
em laticínios. Algumas 
pessoas não tem uma en-
zima que quebra essa lac-
tose para ser digerida e 
isso leva a alguns sintomas 
desconfortáveis, como ga-
ses e diarreia. 

Alguns laticínios pos-
suem mais lactose que 
outros. Caso você tenha 
intolerância à lactose, não 
são todos que causam os 
mesmos sintomas, é preci-
so saber a quantidade que 
você tolera. SEU NUTRI E 
MÉDICO SABERÃO!

A modinha de consumir 
produtos “zero lactose” fez 
vocês acreditarem que se 
trata de um produto que 
emagrece e que não se 
deve comer produtos com 
lactose. Isso é uma grande 
mentira. 

Se você tem o hábito de 
consumir produtos “zero 
lactose” sem necessidade, 
saiba que isso é péssima 
prática que ainda pode te 

levar a adquirir intolerân-
cia por ficar muito tempo 
sem consumir e até aque-
le queijinho pode te fazer 
mal. 

Desconfie de quem 
complica, e não sofra por 

alimento!

NUTRICIONISTA MATHEUS 
RONDINI
CRN 3 - 59921
Instagram: @nutricionista-
matheusrondini

Paula Partyka
@paulaapartyka

Você está enganado se 
pensa que para ser sau-
dável precisa deixar de 
comer alguma coisa.
Entenda que extremis-
mos não são bons e 
aprenda, de uma vez por 
todas, que manter o equi-
líbrio é a chave para uma 
vida saudável duradoura.

Se privar de momentos 
de lazer, deixar de comer 
carboidrato ou qualquer 
loucura relacionada a 
isso não tem futuro. En-
tão, pega essas dicas:

- Planeje suas refeições;
- Se algo sair do planeja-
do, faça boas escolhas;
- Não coma tudo de tudo 
e sim um pouco de tudo;
- Não se culpe;
- Volte para o planejado 
na próxima refeição.

Além disso, ter uma vida 

saudável não é só ali-
mentação. Movimente-se 
quando e onde der. Sem 
neuras, com equilíbrio 

e tranquilidade. Um dia 
após o outro.
E aí, essas dicas foram 
úteis para você?

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

Piseiro, o ritmo que embalou o País nos últimos meses registra 
forte queda, tudo porque um dos principais produtores do estilo, 
DJ Ivis, responsável por mais se 40% das músicas do estilo, 
continua preso desde julho, após vídeos serem entregues a Polícia 
do rapaz agredindo sua esposa por várias vezes na frente do filho 
e da sogra. Dj Ivis teve novo pedido de habeas corpus negado e 
continuará preso.

Após nove anos, Gaby Amarantos, artista paraense lança novo projeto audiovisual para 
ver e sentir a natureza do Norte do Brasil, que conta com participações de Alcione, 
Liniker, Elza Soares e Ney Matogrosso. Gaby canta amores, mulheres e Amazônia em seu 
novo álbum, Purakê.

Bomba nas paradas de sucesso 
O App de músicas online “Spotify” que é uma das maiores 
referências sobre o que é ou não é sucesso musical no mundo, pode 
estar ligado em mutretas de empresários de música do Brasil, onde 
robôs curtiam e fingiam ouvir músicas pagas de alguns artistas e 
assim promovê-los as primeiras posições nas paradas de sucesso. 
A descoberta da manipulação de stream, segundo a empresa, a 
descoberta acarreta a retenção de royalties, correção de números 
de streaming e medidas judiciais para garantir que a popularidade 
do artista ou da música seja refletida com precisão nos gráficos. A 
Spotify disse que irá remover todos os conteúdos manipulados da 
plataforma e acionou a justiça para identificar os autores do crime.

Simony no Samba. A 
artista se reinventa na 
carreira: “Nasci para 
cantar samba” a ex- 
integrante do Balão 
Mágico garante que 
sempre amou o gênero, 
mas era impedida de 
gravar: “Falavam que 
eu não combinava, mas 
eu sou do povo, adoro 
periferia”.
Simony está agora no 
mesmo escritório dos 
artistas Belo, Pixote e 
Turma do Pagode. O novo 
DVD de samba e pagode 
da cantora conta com 20 
faixas.

No dia do seu aniversário de 32 
anos o Embaixador Gusttavo 
Lima lança seu novo Hit “Nota de 
Repúdio” gravado nos Estados 
Unidos em sua mais recente turnê 
internacional, Buteco in Boston. 
A faixa do seu novo DVD foi 
lançada nesta sexta-feira, 03, com 
exclusividade pela Rede de Rádios 
Clube FM que conta com quase 40 
afiliadas pelo Brasil. 
Na região de Jaguariúna a Clube 
FM pode ser sintonizada pelo 
canal 99,7 ou pelo App REDE 
CLUBE FM BRASIL, e também pelo 
site www.clube.fm/campinas. 
Para pedir músicas ou concorrer a 
prêmios, a emissora disponibiliza 
o Whats 0800 342 1050

Eles estão de volta ... Whindersson Nunes, Gkay e Tirullipa após grande repercussão das 
temporadas anteriores retornam ao Multishow, canal por assinatura, em Os Roni. A volta 
da quarta temporada do humorístico está marcada para o dia 08 de setembro.

Sthefane Matos, a blogueira que 
chamou a atenção da Record 
Tv estará no Paiol do reality A 
Fazenda 13. A moçoila ficou famosa 
após revelar sua vida particular 
conturbada, bem ao contrário do 
que o casal postava na rede social de 
família perfeita. 
A digital influencer de 21 anos é 
natural da Bahia e viveu anos ao 
lado de Abner Pinheiro, também 
influenciador. Ela resolveu expor as 
traições, dívidas e até teste de DNA. 
Sthefane Matos é uma das favoritas a 
ganhar a edição do Reality da Record 
Tv que estreia dia 14 de setembro.

Concorrentes sim... Amigas Também!
É o que fez um patrocinador que juntou as duas apresentadoras em um gravado ao vivo...
O encontro entre Ana Maria Braga (Tv Globo) e Cátia Fonseca (Band Tv), aconteceu durante 
o programa Mais Você, na manhã de quinta-feira, 02, e, apesar de bastante elogiado na web, 
também recebeu críticas pelo fato de não ter sido presencial e ainda por cima gravado. A 
atração acabou ficando artificial.

Apresentadora da Record Tv agredida pelo ex-
namorado faz nova acusação esta semana...

Silvye Alves, do Cidade Alerta, namorou 
o empresário Ricardo 
Hilgenstieler por dez 
meses. Silvye mostrou 
na Rede social a 

intimação, onde o 
agressor entrou na 

Justiça para calar a vítima? 
A apresentadora desabafa: “A questão é 
que, apesar de estar frágil, sou muito forte 
e não me calo diante de tamanha dor que 
senti e de tudo com que estou lutando para me 
reconstruir. Quanta covardia de um ser que afirma estar perdendo 
dinheiro devido à notoriedade da agressão que ele cometeu”.
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fotoPROCISSÃO DOS MOTORISTAS
Motoristas de Jaguariúna, Pedreira e Santo Antônio de Posse participam de procissão em 
homenagem ao Padroeiro São Cristóvão. Segundo um dos organizadores, Neguita Torres, a 
participação foi um sucesso. “Quase 200 caminhões de Jaguariúna e região participaram. Isso 
mostra a nossa fé ao nosso padroeiro São Cristóvão”. Neguita agradece a Deus em primeiro 
lugar, ao Padre Flávio da Paróquia Sagrado Coração de Jesus que concedeu a benção a todos os 
motoristas. Agradecimento também a Polícia Municipal que acompanhou toda a procissão.
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15 de agosto de 2020

INSPIRAÇÃO
Os alunos do Colégio Integrado de Jaguariúna tiveram nesta semana a oportunidade de um bate-papo com o campeão olímpico e mundial de vôlei, André Heller. Foi uma conversa dinâmica sobre 
conquistas, sucesso e a construção de uma jornada de excelência.

Fomento comemora 4 anos
O Fomento Clube de Negócios comemora quatro anos. São quatro anos de networking e bons 
negócios. A Gazeta Regional parabeniza o grupo.
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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 car-
nes,pesar, etiquetar, embalar os 
produtos a vácuo, higienização e 
organização do local de trabalho 
/ horário de trabalho segunda à 
sexta , das 8h as 17:18h / salário 
R$ 1600,00 + vale alimentação 
R$103,00 + estimativa de gorjeta 
R$ 97,00 + refeição

• MONTADOR DE VEÍCULOS - 
com experiência /desmontagem e 
montagem de veículos e proces-
sos pintura,funilaria, polimento e 
higienização / horário de trabalho 
de segunda a sexta,das 8h as 18h / 
registro CLT Salário R$ 1500,00 ou 
contratação por MEI remuneração 
a combinar

• MOTORISTA DE BETONEIRA 
- fundamental / com experiencia / 
CNH D ou E /Horário de  trabalho 
das 7H às 17H,de segunda a sexta 
/ salário R$2.113,98 + vale trans-
porte + vale alimentação 

• MOTORISTA CARRETEIRO -  
com experiência, CNH E 

• OPERADOR DE ETA/ETE - mé-
dio/ experiência no controle do 
processo da estação de tratamento,-

realizar análises químicas diversas 
sob orientação de procedimentos, 
etc / horário de trabalho 6x1, de 
segunda a sexta das 14h as 22:53h, 
aos sábados das 12:40h as 16:40h / 
R$ 1.879,44 + 40% insalubridade + 
Vale transporte + Vale Refeição + 
Assistência Médica e odontológica 
+ seguro de vida + PLR

• OPERADOR DE JATO ABRA-
SIVO - fundamental / Experiência 
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 farmácia + odontológico

• OPERADOR DE MAÇARICO - 
fundamental / experiência em corte 
de maçarico / necessário veículo 
próprio / horário de trabalho De Se-
gunda a Sexta 07h as 17h /Salário 
R$ 1.800,00 + vale transporte + re-
feição / local de trabalho: sto Anto-
nio de Posse

• OPERADOR DE MAQUINAS DE 
TERRAPLENAGEM - CNH B /
com experiência  de Mini Carre-
gadeira, Mini Escavadeira, Retro 

escavadeira e Caminhão Basculan-
te / horário de trabalho De Segun-
da a Sexta das 7h as 17h /Salário 
R$1.500,00 + Vale transporte + 
Vale Alimentação

• OPERADOR DE PONTE RO-
LANTE - fundamental - com ex-
periência - Horário de segunda à 
sexta, das 07h às 16:48h, salário + 
refeição + convênio farmácia.

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

• PORTEIRO - médio - com ex-
periência - conhecimentos de in-
formática / 12X36 Das 18h as 6h / 
salário R$ 1627,00 + vale alimen-
tação R$320,00 + vale transporte + 
adicional noturno 

• PREPARADOR DE VEICULOS 
- com experiência -  programação 
de lixamento, acabamento, massa 
e preparação de pintura, identificar  
possíveis irregularidades e prepara 
superfícies para receber a pintura 
/ horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 18h / registro CLT 
salário R$ 1500,00 ou contratação 

por MEI remuneração a combinar

• PROMOTOR DE VENDAS - médio 
/ com experiência em vendas em ger-
al / visitar clientes e oferecer maqui-
na 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

• SERRALHEIRO - fundamental / 
com experiência em leitura e inter-
pretação desenhos / Curso: Solda 
Mig / Tig / CNH B/ Disponibilidade 
para viagens / Salário R$ 2.732,00 
+ Vale Transporte + Refeição, Vale 
Alimentação R$ 154,00 + Conven-
io Odontológico + Seguro de Vida. 

• TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
- curso técnico completo / com ou 
sem experiência / clinica de apli-
cação de vacinas diversas/ horário 
de trabalho de segunda a sexta das 
9h as 18h, sábado das 9h as 13h / 
salário R$ 2000,00 + vale trans-
porte + cesta básica

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
DE MAQUINAS -  fundamental - 
com experiência em  manutenção 
equipamentos de jardim, cortado-
res de grama, roçadeira / CNH A/B/ 

desejável técnico mecânica/meca-
trônica / horário segunda a sexta 
das 8h as 18h / salário $ 2.100,00 
+ 30% periculosidade + vale trans-
porte + vale refeição + vale alimen-
tação

• TÉCNICO QUIMÍCO com CRQ 
ativo / técnico completo, com ou 
sem experiencia / Horário de tra-
balho das 6H as 16h, de segunda a 
sexta / salário inicial R$1805,00 + 
cesta básica / local de trabalho Sto 
Antonio de Posse 

• TERAPEUTA OCUPACIONAL - 
com ou sem experiência

• VENDEDOR P/LOJA DE 
ROUPAS - médio / com ou sem 
experiência / horário de trabalho de 
segunda a sábado das 10h as 19h, 
domingo das 10h as 17h, 1 folga na 
semana, 1 domingo no mes/ salário 
R$ 1468,00 + ajuda de custo de 
R$250,00 + vt 

• VISTORIADOR DE IMÓVEIS - mé-
dio / vistoria de entrada e saída de in-
quilinos em imóveis/ informática bási-
ca, experiência em imobiliária / CNH 
AB / horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 17h, e sábados das 9h as 
11h / salário R$ 1416,00 + cesta básica

 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. 
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www.imobiliariapoltronieri.com.br
FONE: 19 3867.5492

Rua Alfredo Bueno, 1.121 (ao lado do Itaú)

AndréA Poltroniei
Engª Civil/Sanitarista - Crea: 5060449866

Antônio MArcos Poltronieri
CRECI - F 56.375

lotes
• LANÇAMENTO CONDOMINIO ALTO DO SÃO PEDRO, CONSULTE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, PLANOS EM ATÉ 60 PARCELAS

• LOTE RESERVA DA BARRA 350M² OPORTUNIDADE .............................................................................R$ 130.000,00

• LOTE FLORIANOPOLIS COMERCIAL 367M², DOC OK ............................................................................R$ 150.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILLA TOSCANA 230M² ........................................................................................R$ 126.000,00

• LOTE JARDIM ZAMBON 414M², COM FRENTE PARA 2 RUAS ...............................................................R$ 200.000,00

• LOTE CONDOMINIO VILA GUEDES 300M² ............................................................................................R$ 160.000,00

• LOTE AGUAS DO JAGUARI 250M² ........................................................................................................R$ 120.000,00

• LOTE CONDOMINIO RESERVA DO JAGUARY 300M² ..............................................................................R$ 220.000,00

cAsAs e APArtAMentos
• CASA NO CENTRO 3DORM(SUITE), B/S, SALA, SALA DE JANTAR, COZINHA, LAVANDERIA, GARRAGEM, 

OPORTUNIDADE ACEITA FINANCIAMENTO, 145,40M² DE CONSTRUÇÃO, 300M² TERRENO .....................R$ 495.000,00

• CASA GEMINADA CORAÇÃO DE JESUS, 02 DORMITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA DE ESTAR, 

COZINHA, 2 VAGAS  ............................................................................................................................. R$300.000,00

• CASA CONDOMINHO FECHADO 130M² DE CONSTRUÇÃO, 3 DORMITORIOS(SUITE), SALA, 

SALA DE JANTAR, DISPENSA, LAVANDERIA, COZINHA, DOC OK .............................................................R$ 540.000,00

• CASA JD. FINOTELLI 3 DORM(SUITE), 2 BAN, 2 VAGA, DOC OK ..........................................................R$  410.000,00

• CASA ROSEIRA DE CIMA TERRENO 400M² C/ 3 DORM, 1 BANH + EDICULA E BARRACÃO ...................R$ 250.000,00

• CASA JARDIM ZENI 3 DORM(SUITE),SALAS,COZ PLANEJADA, DOC OK................................................R$ 490.000,00

• APTO NOVA JAGUARIÚNA II, 2 DORM(SUITE), SALA, SALA DE JANTAR COZINHA, 

1 VAGA DE GARRAGEM, DOC OK PARA FINANCIAMENTO .......................................................................R$ 295.000,00

• APTO JARDIM ALICE, 3 DORM(SUITE), BANHEIRO SOCIAL, ÁRMARIOS PLANEJADO NA COZINHA, 

NOS BANHEIROS E NA LAVANDERIA, 2 VAGAS COBERTA, COM ELEVADOR 100M²................................ R$455.000,000

 

cHÁcArAs
• CHÁCARA COLINA DO CASTELO 1.700M² COM VISTA PANORAMICA ...................................................R$ 270.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 500M² ............................................................................................................R$ 230.000,00

• CHÁCARA SÃO PEDRO 1.160M² TERRENO, 390M² CONSTRUÇÃO,3 DORM(SUITE),3 BANHEIROS, 

AREA DE LAZER,SALA,COZINHA,LAVANDERIA,VARANDA,ATELIE,ÁREA GOURMET,DOC OK ................. R$1.200.000,00 

EDITAIS DE PROCLAMAS

Carlos Alberto Sass Silva, Oficial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 
município e comarca de JAGUARIÚNA-
SP, faz saber que exibiram os documentos 
exigidos por lei, a fim de se casarem:

GUILHERME BATISTA DA SILVA e 
ARIELE DE CARVALHO MORAES. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, analista de infra-
estrutura, solteiro, nascido em CAMPINAS, 
SP, no dia 14 de dezembro de 1996, residen-
te e domiciliado na Rua Joaquim Rodrigues 
Seixas, Nº 140, Loteamento Santo Antonio, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de HELIO BATIS-
TA DA SILVA e de MARIA VERA LUCIA 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
bancária, solteira, nascida em CAMPINAS, 
SP, no dia 18 de novembro de 1999, residen-
te e domiciliada a Rua João Ferrari, Nº 364, 
Nova Jaguariúna II, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de ANDRÉ KLEBER DE MORAES e 
de CÁSSIA CRISTIANE DE CARVALHO 
MORAES. 

TIAGO ALEXANDRE MORATORIO DE 
SOUZA e GESSICA CAROLINA DIAS. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, motorista, 
divorciado, nascido em PEDREIRA, SP, no 
dia 03 de abril de 1984, residente e domi-
ciliado a Rua Cerejeira, s/n, Jardim Rosei-
ra, JAGUARIÚNA, SP, filho de ALCINDO 
JOSÉ DE SOUZA e de VERA LUCIA MO-
RATORIO DE SOUZA. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, serviços gerais, divorciada, 
nascida em PETROLINA, PE, no dia 04 de 
maio de 1987, residente e domiciliada a Rua 
Cerejeira, s/n, Jardim Roseira, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de CARMELITA MOURA 
DIAS. 

FILIPE DOS SANTOS ARAUJO e MAR-
CIA MARINA FARIAS. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, inspetor de qualidade, soltei-
ro, nascido em SALVADOR, BA, no dia 14 
de março de 1998, residente e domiciliado a 
Rua Maria Aparecida Gomes Mecenero, Nº 
16, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de CLEBER DE JESUS ARAUJO e 
de JOELMA DIAS DOS SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, estudante, solteira, 
nascida em RECIFE, PE, no dia 03 de outu-
bro de 1999, residente e domiciliada a Rua 
Andriotti, Nº 249, Chácara Panorama, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de ABRAÃO JOSÉ e 
de MARCIA DA LUZ FARIAS. 

JOSÉ CARLOS DA ROCHA MUSEGAN-
TE NETO e PAULA ROSSI ZANOLLI. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, engenheiro, sol-
teiro, nascido em LONDRINA, PR, no dia 
16 de agosto de 1989, residente e domici-
liado a Rua Nabor de Moraes, Nº 596, Jar-
dim Botânico, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
RICARDO MUSEGANTE e de LUCIANA 
DE SOUZA ROCHA MUSEGANTE. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, funcionária pú-
blica estadual, solteira, nascida em MONTE 
APRAZÍVEL, SP, no dia 17 de outubro de 
1988, residente e domiciliada a Rua Nabor 
de Moraes, Nº 596, Jardim Botânico, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de CELSO SILVA 
ZANOLLI e de ZILDA APARECIDA ROS-
SI ZANOLLI. 

ROGÉRIO PAVANELLO BATAGLIOLI e 
EMILY GABRIELA SILVA MACHADO. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, ANALIS-
TA DE TI, solteiro, nascido em AMPARO, 
SP, no dia 02 de fevereiro de 1989, residen-
te e domiciliado a Rua Pedro Lana, Nº 359, 
Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de FRANCISCO CARLOS BATA-
GLIOLI e de THEREZINHA PAVANELLO 
BATAGLIOLI. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, técnica de laboratório, solteira, nascida 
em CAMPINAS, SP, no dia 30 de janeiro 
de 1998, residente e domiciliada a Rua Pe-
dro Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de VAGNER MA-
CHADO e de RUBIANE APARECIDA DA 
SILVA. 

ANDERSON LEITE DE SOUZA e GISELI 
CRISTINA SANTANA FANTI. Ele, de na-
cionalidade Brasileira, Montador de móveis, 
solteiro, nascido em PIRACICABA, SP, no 
dia 06 de junho de 1991, residente e domi-
ciliado a (no) Sítio Pioneiro, s/n, Fundão, 
HOLAMBRA, SP, filho de NELSON LEME 
DE SOUZA e de EDICLÉIA DE ALMEIDA 
LEITE DE SOUZA. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, administradora de empresas, sol-
teira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 16 
de novembro de 1989, residente e domicilia-
da a Rua Macieira, Nº 234, Jardim Roseira 
(Roseira de Cima), JAGUARIÚNA, SP, filha 
de ANTONIO FANTI e de APARECIDA 
LOURDES SANTOS SANTANA FANTI. 

LUIZ ALBERTO CESARE e MARLENE 
APARECIDA SENETRA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, pedreiro, solteiro, nascido 
em ARARUNA, PR, no dia 19 de fevereiro 
de 1966, residente e domiciliado a Rua Dan-
te Panini, Nº 125, Loteamento Capotuna, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de NELSON CESA-
RE e de JULIA SENETRA CESARE. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, do lar, solteira, 
nascida em CAMPO MOURÃO, PR, no dia 
31 de janeiro de 1969, residente e domicilia-
da a Rua Dante Panini, Nº 125, Loteamento 
Capotuna, JAGUARIÚNA, SP, filha de AU-
GUSTO SENETRA e de MARIA FRAN-
CISCA DOS SANTOS SENETRA. 

LEONARDO GUARALDO FENZL e CA-
MILA DALLA COSTA DE OLIVEIRA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, publicitá-
rio, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, 
no dia 15 de maio de 1989, residente e do-
miciliado a Rua Zelinda Zanellato Parizi, Nº 
455, Jardim Europa, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de UDO FENZL e de MARIA CECÍLIA 
GUARALDO FENZL. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, jornalista, solteira, nascida em 
SÃO PAULO, SP, no dia 05 de outubro de 
1988, residente e domiciliada a Rua Zelinda 
Zanellato Parizi, Nº 455, Jardim Europa, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ LEONAR-
DO DE OLIVEIRA e de MIRIAM DALLA 
COSTA DE OLIVEIRA. 

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

JAGUARIÚNA, 02 de setembro de 2021.

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 

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

