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Torneio de tênis é realizado no 
Complexo Gustavo Kuerten

Jaguariúna superou nes-
ta semana a marca dos 50% 
da população da cidade to-
talmente vacinada contra a 
Covid-19. Segundo informa-
ções da Secretaria Municipal 
de Saúde, um total de 29.455 
pessoas recebeu as duas doses 
ou dose única do imunizante 
até esta quarta-feira, 15, o que 
dá 50,8% da população do 
município, de cerca de 58 mil 
habitantes. O índice é superior 
ao do Estado de São Paulo 
(48%) e do Brasil (36%).
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Um total de 
29.455 pessoas 
recebeu as 
duas doses ou 
dose única do 
imunizante até 
esta quarta-
feira, 15

Neste mês de setembro está 
sendo realizado o evento 4° 
Guedes Open de Tênis (Horá-

cio Pires) de Jaguariúna. A 4ª 
edição do evento de tênis teve 
início no dia 10 de setembro e 

seu término está marcado para 
o dia 04 de outubro.
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Jaguariúna já tem mais da metade da população 
totalmente vacinada contra Covid-19

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria

IVAIR OLIVEIRA

Cuidados com a quadra são essenciais para a qualidade do evento

DIVULGAÇÃO

Crescimento nas vagas de 
trabalho disponíveis no 
estado de São Paulo

Secretaria de Saúde 
de Pedreira recebe 
nova ambulância para 
atendimento emergencial

Prefeitura de Artur Nogueira 
realiza audiência pública para 
tratar relatórios financeiros e 
operacionais da Saúde

A Prefeitura de Pedreira re-
cebeu nesta semana uma ambu-
lância para atendimento emer-
gencial. A nova ambulância foi 
adquirida por meio do trabalho 
desenvolvido pelo vereador 

Alessandro Luis de Godoy 
(Mole) e do prefeito Hamilton 
Bernardes junto ao então de-
putado Luiz Lauro Filho, que 
faleceu no ano de 2020, após 
sofrer infarto.   Página 4

A Prefeitura de Artur No-
gueira realizará uma audiência 
pública, na próxima quarta-fei-
ra, 22, onde serão apresenta-
dos os relatórios financeiros e 
operacionais da saúde do se-

gundo quadrimestre de 2021. 
A reunião acontece às 10h, na 
Câmara Municipal, localizada 
na Rua dos Expedicionários, nº 
467, no Centro.
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Prefeitura de Campinas encaminha à Câmara 
projeto que reduz IPTU de galpões Página 4
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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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Muitos brasileiros sonham a casa pró-
pria, mas, ainda é difícil realizar esse so-
nho devido aos valores e condições. No 
entanto, nesta semana a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) anunciou a redução 
dos juros da casa própria na modalidade 
de financiamento habitacional atrelada à 
poupança. É uma oportunidade que bate 
na porta.

A taxa, que está em 3,95% ao ano mais 
o rendimento da caderneta de poupança, 
vai cair 0,4 ponto percentual, para 2,95% 
ao ano, segundo anunciou o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães. A medida entra 
em vigor em 18 de outubro.

Para entender um pouco, o banco tem 

em carteira mais de R$200 bilhões em 
títulos públicos, que remuneram a Selic. 
“Quanto maior a Selic, maior o meu ga-
nho. Por causa disso, nós vamos reduzir o 
spread, especificamente na linha de pou-
pança. Ninguém aqui vai querer dar ca-
netada até porque os executivos da Caixa 
são muito bons”.

No entanto, os juros cobrados na linha 
tradicional, indexada à TR (Taxa Refe-
rencial), e nas modalidades corrigidas 
pela inflação e com juros fixos continuam 
inalterados. O presidente da Caixa com-
pletou, porém, que há espaço para discus-
sões. É o momento para ficar de olho na 
realização do seu sonho.

EDITORIAL
Sonho da casa própria
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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*

A consciência na visão psicanalítica é 
o conjunto de mecanismos psíquicos que 
se opõem à expressão das pulsões prima-
rias. A primeira forma de consciência passa 
pelas interdições parentais recalcadas pela 
criança e consequentemente formação do 
superego. A consciência reflete sempre a 
individualidade e unidade do ser humano e 
é obviamente lugar de todas as percepções, 
pensamentos e emoções do indivíduo. A 
psicologia a conceitua como a soma total 
das experiências conscientes de uma pessoa 
em determinado momento. Nesse sentido, 
consciência é o que se designa campo da 
consciência. É a dimensão subjetiva da ati-
vidade psíquica da pessoa que se volta para 
a realidade. Na realidade do Eu com o meio 
ambiente, a consciência é a capacidade de 
a pessoa entrar em contato com a realida-
de, perceber e conhecer seus objetos. Ao 
voltar-se para realidade, a consciência de-
marca um campo, no qual se pode delimitar 
um foco, ou parte central mais iluminada da 
consciência, e uma margem (franja ou um-
bral) que seria a periferia menos iluminada, 
mais nebulosa, da consciência. Segundo a 
psicopatologia clássica, é na margem da 
consciência que surgem os chamados auto-
matismo mentais e os estados ditos subli-
minares. Automatismo mental se refere a 
sintomas alucinógenos e sensorias que de-
senvolvem variados quadros psicóticos nos 
indivíduos. Esse fenômeno causa a altera-
ção do condicionamento sadio da psique 
humana em diversas situações. Bem co-

mum entre os seres humanos, qualquer pes-
soa que assiste essa manifestação associará 
a um caso de “loucura”.  Há, na mente, uma 
força que exerce as funções de uma censura 
e exclui da consciência e de qualquer influ-
ência sobre a ação todas as tendências que a 
desagradam. Essas tendência são chamadas 
de “recalcadas”. Elas permanecem incons-
cientes e, se o profissional da saúde mental 
tenta trazê-las à consciência do paciente, 
provoca “resistência”. Esses impulsos ins-
tintivos recalcados não têm, contudo, seu 
poder anulado por esse processo. Em mui-
tos casos, conseguem fazer sentir sua influ-
ência por caminhos tortuosos, e a satisfação 
indireta ou substitutiva de impulsos recal-
cados é o que cria os sintomas neuróticos. 

A consciência tem suas alterações normais 
e patológicas.  O sono é um estado especial da 
consciência, que ocorre de forma recorrente e 
cíclica nos organismos superiores. É também, 
ao mesmo tempo, um estado comportamental 
e uma fase fisiológica normal e necessária do 
organismo. O sono é dividido em duas fases, 
o sono sincronizado, sem movimentos ocula-
res rápidos (sono NREM), e o sono dessin-
cronizado, com movimento oculares rápidos 
(sono REM).

O sono não-rem apresenta quatro está-
gios. No primeiro o sono é mais leve e su-
perficial, com atividade regular. No segundo, 
um pouco menos superficial. No terceiro, 
sono mais profundo, porém lentificado. E 
no quarto estágio o sono é mais profundo, 
com predomínio de ondas delta e traçado 

bem-lentificado. É mais difícil de despertar 
alguém nos estágios três e quatro, podendo a 
pessoa apresentar-se confusa ao ser desper-
tado. O sono REM, por sua vez, não se en-
caixa em nenhuma dessas quatro fases. Sua 
duração total em uma noite perfaz de 20 a 
25% do tempo total do sono. O sono REM 
não é, entretanto, um sono leve, tampouco 
profundo, mas um tipo de sono qualitati-
vamente diferente. Há um padrão de movi-
mentos oculares rápidos e conjugados, bem 
como um relaxamento muscular profundo 
interrompido esporadicamente por contra-
ções de pequenos grupos musculares, como 
os músculos dos olhos. Além de irregulari-
dade das frequências cardíaca e respiratória 
e da pressão sanguínea, ocorre ereção penia-
na total e parcial. É durante o sono REM que 
ocorre a maior parte dos sonhos, e em 60 a 
90% das vezes, se a pessoa for despertada 
durante a fase REM, relatará que estava so-
nhando. A consciência pode alterar tantos 
por processos fisiológicos normais, como 
foi descrito acima, como por processos pa-
tológicos. Em diversos casos neurológicos 
e psicopatológicos, ocorre o rebaixamento 
da consciência de forma progressiva, desde 
o estado normal, desperto, até o estado de 
coma profundo, no qual não há qualquer re-
síduo de atividade consciente. O Delirium 
é uma síndrome psicopatológica associada 
ao rebaixamento da consciência, é o termo 
atual mais adequado para designar a maior 
parte das síndromes confusionais agudas 
(o termo “paciente confuso”, muito usado 

em serviços de emergência e em enferma-
rias médicas, refere-se a tais síndromes 
confusionais). Cabe ressaltar que esses 
termos (síndrome confusional e paciente 
confuso) dão ênfase ao aspecto confuso do 
pensamento e do discurso do paciente. Fala 
incongruente e conteúdos absurdos e sem 
articulação lógica. O Delirium é uma das 
síndromes mais frequentes na prática clíni-
ca diária, principalmente em pacientes com 
doenças somáticas. Ao atender um paciente 
em surto é necessário observar atentamente 
a fala do paciente. O fluxo do pensamento 
normalmente é acelerado quando o paciente 
está com alguma alteração psicopatológica. 
Essa pessoa precisa ser acolhida e encami-
nhada imediatamente ao serviço de pronto 
atendimento.

Abaixo um trecho de uma obra de Ma-
chado de Assis

“Agora porém, o caminho é escuro. Pas-
samos da consciência para a inconsciên-
cia, onde se faz a elaboração confusa das 
ideias, onde as reminiscências dormem ou 
cochilam. Aqui pulula a vida sem formas, 
os germens e os detritos, os rudimentos e os 
sedimentos; é o desvão imenso do espirito”.

Sandra R. Ribeiro
Psicóloga Clínica/Psicoterapeuta/Plantão 
Psicológico
CRP-06/128296
Contatos: (19) 38377414 / (19) 989432884

A consciência e suas alterações

A Casa da Memória Padre Gomes lem-
bra a passagem de estimado filho que, com 
sua ação apaixonada, marcou intensamen-
te uma jornada de serviço na Prefeitura 
Municipal em benefício da coletividade: 
Antônio Aparecido Rodrigues dos Santos 
apelidado de Lebrão.  Seus 57 anos foram 
marcados pela dedicação aos Esportes e às 
atividades culturais em geral. A bondade, 
a simpatia, o altruísmo, o desprendimento 
caracterizavam suas atitudes. Tais virtudes, 
fortalecidas pelo dom da comunicação e da 
acolhida alicerçavam um espírito de lide-
rança que abraçava os Esportes e as Artes. 
Quando estudante de 5ª a 8ª séries cuidava 
mais de administrar Comissões de Forma-
tura, realizar Teatros e Gincanas que assistir 
às aulas. Mesmo que o Diretor de Escola 
corresse atrás para botá-lo em sala, ele en-
trava no Palco e representava. Perfeito ator! 
Escrevia peças, dirigia-as. Sempre alegre, 
gentil, educado era estimado por todos os 
educadores e colegas. Alto astral!  As esco-
las precisam desenvolver gincanas, teatros, 

atividades esportivas e culturais em geral 
para descobrir e desenvolver o potencial 
dos talentos que têm em mãos: os preciosos 
alunos, elementos humanos criados à ima-
gem e semelhança de Deus.  Assim passou 
sua fase de escolaridade.  Guardou sempre 
a Fé que recebeu no berço. Em seu peito 
conservou a devoção à Rainha e Padroeira 
do Brasil, N. Sra. da Conceição Aparecida, 
por isso, naquele 29 de janeiro de 2016, à 
noitinha, já deveria estar visitando aqueles 
que o precederam na eternidade, atualizan-
do os papos com o seu: _ “FAIZ GOSTO!” 
Cidadão que sempre valorizou e reconheceu 
o valor histórico dos documentos fotográfi-
cos. Dedicou-se a esta Arte, colocando-os 
nas redes sociais... Aprendeu a fotografar 
de helicóptero, colecionando deslumbran-
tes fotos aéreas de toda Jaguariúna.  Trouxe 
brilho às Cavalarias Antonianas que reali-
zava. Sempre organizou memoráveis cava-
larias em desfile, buscava em Minas Gerais 
muitos carros de boi. Nos desfiles eles eram 
puxados por belíssimas juntas dignas de ex-

posição. Trazia Congadas, Folias de Reis, 
Bandas premiadas no Estado e Fanfarras 
campeãs de concursos. Organizava passeios 
ciclísticos premiando bicicleta mais anti-
ga, mais original, mais bem ornamentada. 
Sorteava bicicletas. Realizava caminhadas. 
Divulgava com determinação, paciência e 
trabalho todo evento que organizava. Entre-
gava os convites em todas as escolas, visi-
tando todas as salas de aula. Sempre brin-
cando e com bom humor divertia os alunos. 
Participava de Conselhos Municipais. Pre-
sidiu o Conselho do Idoso.  Cuidava, por 
excelência, da Arte e de seu trabalho. Para 
dar conta de sua paixão e responsabilidade 
negligenciava cuidar de sua saúde. Foi di-
nâmico diretor e secretário incansável em 
várias secretarias municipais: Esportes, da 
Juventude, Lazer, Cultura e Turismo. Rea-
lizava campeonatos de futebol de campo e 
de salão, natação, Bilhar, De Pipa... Consti-
tuia jurados. Entregava troféus.   Elegeu-se 
Vereador em duas campanhas, mas a con-
vite dos Prefeitos, retornava para auxiliar a 

Administração Municipal. Esta Casa rece-
beu coleção da Secretaria de Esportes onde 
grande parte das fotos foram tiradas por Ele. 
Prometeu que aqui viria identificar as fotos 
de sua autoria, viria buscar uma cópia para 
si e disponibilizar para cópia o seu acervo 
que esta instituição ainda não possuía. Seu 
filho Cássio, diplomaticamente, trouxe seu 
acervo para cópia da Casa da Memória, 
com muitas doações. Lebrão cumpriu uma 
jornada pública meritória pelo amor àquilo 
que fazia, tornando-se exemplo para a co-
munidade. A exposição fotográfica da Casa 
da Memória de 2016 foi realizada em sua 
homenagem com seus documentos históri-
cos. Recebeu homenagem póstuma quando 
se tornou Patrono do. Centro de Lazer do 
Trabalhador Antônio Ap. Rodrigues dos 
Santos “Lebrão”.

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

Lebrão dos esportes e das artes
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Neste mês de setem-
bro está sendo realizado 
o evento 4° Guedes Open 
de Tênis (Horácio Pires) 
de Jaguariúna. A 4ª edi-
ção do evento de tênis 
teve início no dia 10 de 
setembro e seu término 
está marcado para o dia 
04 de outubro.

O torneio ocorre no 
Complexo de Tênis Gus-
tavo Kuerten, localizado 
no Bairro Guedes, o qual 
consta com uma estrutu-
ra de seis quadras de tê-
nis, sendo elas quatro de 
saibro e duas de lisonda, 
além de duas quadras de 
areia para a prática de 
Beach Tennis, vestiário e 
estacionamento.

O organizador, Adil-
son Cinman, conta que 
são mais de 150 atletas 
inscritos das cidades de 
Holambra, Santo Antônio 
de Posse, Artur Nogueira, 
Pedreira, Amparo, Itapi-
ra, Campinas, São João 
da Boa vista, Valinhos, 
São Paulo e outras. O tor-
neio é dividido em 8 ca-

tegorias: Simples: A, B, 
C, Feminino; Duplas A, 
B, C. Nas edições ante-
riores do torneio, a cate-
goria mais forte era a A, 
contudo, este ano a cate-
goria Elite é novidade no 
torneio, pois, trata- se da 
categoria mais forte, onde 
conta com a disputa de jo-
gadores de nível superior 
brigando pela premiação 
em dinheiro.

Esta 4ª edição teve iní-
cio com as disputas da 
categoria Simples C e Fe-
minino. No próximo final 
de semana, dias 18 e 19, 
as disputas serão das cate-
gorias Simples B e Duplas 
C. No final de semana dos 
dias 25 e 26, as disputas 
serão das categorias Sim-
ples A e Duplas B. No úl-
timo final de semana do 
torneio, dias 02 e 03 de 
outubro, o evento é encer-
rado com a disputa das ca-
tegorias Duplas A e Elite.

Nesta edição a orga-
nização, junto com os 
patrocinadores e com o 
apoio da Prefeitura, de-

Paula Partyka – jornalismo@gazetaregional.com.br
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Jaguariúna já tem mais da metade da 
população totalmente vacinada contra Covid-19
Um total de 29.455 pessoas recebeu as duas doses ou dose única do imunizante até esta quarta-feira, 15

A vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece no Parque Santa Maria

Retoma SP 1
O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), 
participou nesta sexta-feira, 17, em Campinas, do 
lançamento oficial do programa Retoma SP, ao 
lado do governador João Doria e do prefeito Dário 
Saadi. O programa Retoma SP, do Governo do Es-
tado de São Paulo, vai levar às 16 Regiões Admi-
nistrativas do estado a maior oferta de programas 
e serviços para impulsionar a retomada econômica 
das cidades paulistas, após os impactos causados 
pela pandemia da Covid-19.

Retoma SP 2
“Trata-se de um programa muito importante e que 
vai ajudar a alavancar as atividades econômicas 
também em nossa região, que vai receber muitos 
investimentos. Parabéns ao governador João Do-
ria, primeiro, por liderar as ações de combate ao 
coronavírus e a vacinação, o que nos permite neste 
momento reforçar a economia, e agora, por lan-
çar o programa Retoma SP para ajudar nossos em-
preendedores e trabalhadores”, diz Gustavo Reis, 
que também é presidente do Conselho e Desen-

volvimento da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC).  

Apoio aos empreendedores
Outro político da cidade que também participou 
do lançamento do Retoma SP foi o presidente da 
Câmara de Jaguariúna, Afonso Lopes da Silva, o 
Silva (MDB). Ele destacou a importância da re-
tomada de todos os setores da economia estadual. 
“Nossas cidades sofreram os fortes, mas necessá-
rios, impactos econômicos com as medidas de iso-
lamento. Agora, com o avanço da vacinação, pre-
cisamos apoiar nossos comerciantes e empresários 
nessa retomada com segurança”, afirma Silva.

Doria
Os eventos do Retoma SP em Campinas foram or-
ganizados pela InvestSP, agência estadual de pro-
moção de investimentos e competitividade, e a 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Es-
tado, em parceria com a Prefeitura de Campinas e 
a Associação Comercial e Industrial do município. 
“O RetomaSP é uma ação capilarizada entre o po-

der público, que tem capital político e institucio-
nal, e o setor privado que determina o crescimento 
econômico. Juntos somos mais fortes no combate 
à pandemia e na retomada da economia. Onde hou-
ver um brasileiro, nós temos que estar ao lado para 
ajudar e apoiar”, declara Doria.

Sessão
Os vereadores de Jaguariúna aprovaram na terça-
-feira, 14, dois projetos de lei, 31 requerimentos e 
outras 14 moções. Segundo o Legislativo, também 
foram apresentadas um total de 36 indicações, que 
serão enviadas ao Poder Executivo. Em primeira 
discussão foi aprovado o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 006/2021, do Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a Aprovação Responsável de Projeto 
Simplificado. Já em segunda discussão os verea-
dores aprovaram o Projeto de lei nº 042/2021 do 
Executivo Municipal, que dispõe sobre a criação 
da feira noturna de Jaguariúna e respectiva autori-
zação de uso de áreas e espaços públicos. A próxi-
ma sessão ordinária está prevista para acontecer na 
próxima terça-feira, 21, novamente às 18h30.

 Bastidores do poder

Torneio de tênis é realizado no Complexo Gustavo Kuerten

Jaguariúna superou 
nesta semana a marca dos 
50% da população da ci-
dade totalmente vacinada 
contra a Covid-19. Segun-
do informações da Secre-
taria Municipal de Saúde, 
um total de 29.455 pessoas 
recebeu as duas doses ou 
dose única do imunizante 
até esta quarta-feira, 15, o 
que dá 50,8% da popula-
ção do município, de cer-
ca de 58 mil habitantes. O 
índice é superior ao do Es-
tado de São Paulo (48%) e 
do Brasil (36%).

A cidade também já va-
cinou 82,3% da população 
com a primeira dose contra 
a Covid, ou 47.716 pesso-

as, além de outras 201 com 
a terceira dose, totalizando 
77.372 doses aplicadas.

“É uma alegria muito 
grande poder divulgar que 
mais da metade dos mora-
dores de Jaguariúna já está 
com o esquema vacinal 
completo e mais de 82% 
já receberam ao menos a 
primeira dose. É o resul-
tado de todo um trabalho 
que nos deixa orgulhosos 
e na esperança de que va-
mos superar a pandemia 
com a vacinação”, diz a 
secretária de Saúde de Ja-
guariúna, Maria do Carmo 
de Oliveira Pelisão. “Os 
números de mortes e de 
novos casos despencaram 

e isso é reflexo direto da 
imunização das pessoas”, 
completa.

A vacinação contra a 
Covid-19 em Jaguariúna 
acontece no Parque Santa 
Maria, de segunda a sexta-
-feira, das 15h às 19h. Para 
ser imunizado, é preciso 
apresentar documento com 
foto, comprovante de resi-
dência e o Cartão Cidadão.

Além disso, também é 
necessário fazer o pré-ca-
dastro no site da Prefeitura 
(www.jaguariuna.sp.gov.
br) no link “Cidadão”. A 
Secretaria de Saúde reco-
menda trazer a ficha do ca-
dastro impressa, para agili-
zar o atendimento.

cidiu proporcionar algo 
diferente para o torneio, 
uma pequena praça de 
alimentação no local, vi-
sando atrair mais público 
para o prestígio do evento 

e dos jogadores. A orga-
nização, patrocinadores 
e Prefeitura caminham 
juntos para incentivar o 
esporte competitivo des-
ta modalidade na cidade. 

“Então, você que quer 
conhecer o esporte, ve-
nha para o evento e traga 
a sua família para presti-
giar”, convida Adilson.

O evento está sendo 

realizado respeitam todos 
os protocolos e medidas 
de segurança conta a Co-
vid-19. Portanto, não se 
esqueça de usar máscara, 
álcool em gel e manter o 
distanciamento seguro.

Ranking
Em 2022, o organiza-

dor relata que o Ranking 
de Jaguariúna retornará 
por meio de um site pró-
prio. Até a última rodada 
realizada antes da pan-
demia Covid-19, havia 
mais de 120 tenistas ins-
critos, e com a retomada 
do Ranking este número 
tende a aumentar, fazendo 
com que o esporte cresça 
na cidade, revelando no-
vos atletas.

O tênis em Jaguariúna 
cresceu demais nos últi-
mos tempos e para even-
tos futuros, a organização 
estuda fazer parceria com 
empresas da região, vi-
sando trazer novos atletas 
para os torneios, e quem 
sabe torneios de nível 
profissional. 

Cuidados com a quadra são essenciais para a qualidade do evento

DIVULGAÇÃO

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Prefeitura encaminha à Câmara 
projeto que reduz IPTU de galpões
Alíquota máxima irá de 2,90chr37 para 1,80chr37, em medida que 
deve beneficiar cerca de 500 empresas do segmento

 Campinas

rmc
4

O prefeito Dário Saadi 
assinou e encaminhou para 
a Câmara Municipal, nesta 
quinta-feira, 16, o projeto 
de lei que reduz o Impos-
to Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) dos galpões 
industriais e logísticos. O 
projeto ajusta a alíquota 
máxima do imposto dos 
galpões industriais e logís-
ticos de 2,90% para 1,80% 
e vai beneficiar cerca de 
500 empresas do setor.

“Este é um compromisso 
que assumimos no ano pas-
sado e que o governo está 
cumprindo hoje. Além de 
resolver a situação de quem 
está aqui, estamos olhando 

MANOEL DE BRITO

para o futuro, já que essa lei 
vai trazer mais investimentos 
para a cidade”, diz o prefeito 
durante transmissão ao vivo.

Saadi ressalta a importân-
cia do setor produtivo da ci-

dade, representado no even-
to pelo Avança Campinas, e 
também dos vereadores, nos 
estudos e na elaboração do 
projeto. “Estamos cumprin-
do esse compromisso junto 

com todos que entenderam 
que mesmo num ano com 
pandemia era preciso redu-
zir a carga tributária para fa-
cilitar novos negócios, trazer 
novos investimentos e corri-
gir uma distorção da última 
legislação”, diz.

A vice-presidente do 
Avança Campinas, Cami-
la Dias, elogia a iniciativa e 
ressaltou a importância da 
medida para o setor produ-
tivo. “Empresas que estão 
numa cidade pujante e que 
é competitiva geram mais 
negócios, mais empregos, e 
com isso mais receita para a 
Prefeitura através do recolhi-
mento de impostos”, afirma.

Prefeitura realiza audiência pública 
para tratar relatórios financeiros e 
operacionais da Saúde

Secretaria de Saúde recebe nova ambulância para atendimento emergencial

 Artur Nogueira

 Pedreira

A Prefeitura de Artur 
Nogueira realizará uma 
audiência pública, na 
próxima quarta-feira, 22, 
onde serão apresentados 
os relatórios financeiros e 
operacionais da saúde do 
segundo quadrimestre de 
2021. A reunião acontece 
às 10h, na Câmara Muni-
cipal, localizada na Rua 
dos Expedicionários, nº 
467, no Centro.

A audiência irá ex-
por relatório detalhado 
sobre as ações de Saúde, 
como números de atendi-
mentos, procedimentos, 
investimentos e todas as 
informações referentes à 
movimentação financeira 
realizada no período, em 
cumprimento à Lei Com-
plementar nº 141 de 2012, 
que dispõem sobre os va-

lores a serem aplicados 
anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal 
e Municípios em ações e 
serviços públicos do setor.

“Faço questão de con-
vidar todos os interessados 
para participarem, pois 
apesar do espaço ser limi-
tado, acredito ser impor-
tantíssimo que seja aberto 
para que assim possamos 
garantir total transparência 
nos gastos da Saúde”, frisa 
a secretária de Saúde, An-
gela Pulz Delgado.    

Para manter os proto-
colos no enfrentamento 
contra a Covid-19, a au-
diência contará com pú-
blico limitado para evitar 
aglomeração e será feita 
aferição de temperatura, 
uso obrigatório máscaras 
e álcool em gel.

A Prefeitura de Pedrei-
ra recebeu nesta sema-
na uma ambulância para 
atendimento emergencial. 
A nova ambulância foi 
adquirida por meio do tra-
balho desenvolvido pelo 
vereador Alessandro Luis 
de Godoy (Mole) e do 

prefeito Hamilton Bernar-
des junto ao então deputa-
do Luiz Lauro Filho, que 
faleceu no ano de 2020, 
após sofrer infarto. 

Segundo a secretária 
de Saúde Ana Lúcia Nieri 
Goulart, a nova ambulân-
cia propiciará mais um 

avanço na área da saúde, 
disponibilizando mais 
serviços e melhorando 
significativamente a se-
gurança na transferência 
dos pacientes bem como 
o tempo-resposta de mo-
bilização para a realiza-
ção de atendimento, prio-

rizando a chamada do 
munícipe. “Não podemos 
nos esquecer que a cidade 
tem prestado um trabalho 
de extrema relevância”, 
salienta. 

A nova Ambulância 
da marca Renault, mo-
delo Furgão Master 2.3, 

Diesel, está devidamente 
equipada com Conjunto 
de Sinalização Acústico 
Visual; Piso em Material 
Lavável, Impermeável 
e Antiderrapante; Maca 
Retrátil; Mobiliário para 
acondicionamento de ob-
jetos e Cilindro de Oxigê-

nio. “Tenho certeza que 
o trabalho desenvolvido 
pela Central de Ambulân-
cias irá melhorar ainda 
mais com esse novo ve-
ículo, principalmente no 
socorro e atendimento de 
urgências”, destaca o pre-
feito Hamilton.
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Prefeito formaliza convênio para construção 
de praça no Van den Broek

Secretaria de Saúde realiza curso 
introdutório para agentes comunitários

Circuito das Águas
5

 Holambra 

O prefeito de Holam-
bra, Fernando Capato, es-
teve em São Paulo nesta 
semana para formalizar 
a adesão de Holambra ao 
Programa Especial de Me-
lhorias (PEM), do Gover-
no do Estado, que prevê a 
destinação de R$200 mil 
para a construção de uma 
praça de convívio e lazer 
no Residencial Van den 
Broek. A parceria foi con-
firmada no final do mês 
passado durante a visita à 

cidade feita pelo secretá-
rio estadual de Habitação, 
Flávio Amary, e o ex-pre-
feito Fernando Fiori de 
Godoy, agora chefe de ga-
binete da Secretaria.

“Trabalhamos inten-
samente em busca de no-
vas parcerias para garan-
tir mais desenvolvimento 
para o nosso município 
e melhores condições de 
vida para nossa popu-
lação”, ressalta Capato. 
“Convênios como este são 

de extrema importância 
para que possamos avan-
çar mais e mais rápido, 
sem comprometer o orça-
mento local”.

Além do PEM, o mu-
nicípio também será con-
templado pelo Programa 
Cidade Legal, que permite 
de regularização fundiária 
de 8 núcleos habitacionais 
– incluindo a região do 
Vila Nova, beneficiando 
diretamente mais de mil 
holambrenses.

 Amparo
Devem ser destinados R$200 mil para a construção de 
uma praça de convívio e lazer no Residencial

Autoridades formalizam adesão do convênio

DIVULGAÇÃO

Durante esta semana, 
a Secretaria de Saúde 
de Amparo realizou um 
curso introdutório para 
os candidatos a vagas 
de Agentes Comunitá-
rios de Saúde que foram 
classificados no concur-
so público de 2019. O 
curso é classificatório e 
exclusivo para as pesso-

as que foram candidatas 
pelo concurso, mas ain-
da não ocupam nenhuma 
vaga. Após o curso in-
trodutório, todos os can-
didatos prestarão uma 
prova classificatória que 
determinará quem passa 
a ocupar as vagas rema-
nescentes de Agente Co-
munitário de Saúde.

Os agentes comuni-
tários de Saúde exercem 
atividades de prevenção 
de doenças e promo-
ção da saúde, por meio 
de ações domiciliares 
ou comunitárias desen-
volvidas conforme as 
diretrizes do SUS nas 
Unidades de Saúde da 
Família.

Evento para os candidatos

DIVULGAÇÃO

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Município conta com Polo das Faculdades Anhanguera

Grupo da Terceira Idade volta às atividades

O prefeito de Mo-
rungaba, Marquinho de 
Oliveira e a equipe de 
gestores das Faculdades 
Anhanguera vem articu-
lando, desde junho deste 
ano, uma parceria para 
oficializar um convê-
nio que vai oferecer di-
versos cursos técnicos, 
graduações e pós-gradu-
ações em diferentes áre-
as. Na semana passada 
esta parceria foi concre-
tizada com a aprovação 
pela Câmara do proje-
to de lei, de autoria do 
Executivo, que autoriza 
a administração celebrar 
um convênio para dis-
ponibilizar uma sala no 
município com as Facul-
dades Anhanguera, tendo 
como contrapartida algu-
mas bolsas de estudo nos 
cursos para moradores da 
cidade.

“O Polo de Apoio Pre-
sencial das Faculdades 
Anhanguera é mais uma 
opção de profissionali-

zação no município. Já 
firmamos parcerias com 
outras instituições como 
Unifia e Univesp, além 
de ações junto ao Se-
brae, Senai e Sesc. Es-
tas ações contemplam 
uma das metas do nosso 
Plano de Governo que é 
a de qualificar a mão de 
obra local a fim de gerar 
cada vez mais emprego e 
renda para a população”, 
comenta o prefeito Mar-
quinho.

A Lei Municipal nº 
1996/2021, sancionada 
na sexta-feira, 10, au-
toriza o Poder Executi-
vo Municipal permitir o 
uso de uma sala nas de-
pendências do Centro de 
Convenções Municipal 
“Pedro Dedin”, localiza-
do na Praça dos Imigran-
tes, Centro por 4 anos, 
prorrogável por igual 
período, objetivando a 
implantação de “Polo de 
Apoio Presencial Anhan-
guera” no município.

O Grupo da Tercei-
ra Idade voltou às ati-
vidades nesta sema-

na com a ginástica no 
Ginásio Municipal. As 
atividades serão reali-

zadas todas as segun-
das e quartas-feiras, 
sempre das 7h às 8h. 

Os interessados devem 
se inscrever no Fundo 
Social de Solidarieda-

de, à Avenida José Fra-
re, nº 160, de segunda 
a sexta-feira, das 8 às 

12, e das 13 às 17h, 
ou pelo telefone 4014-
4713.

Parceria foi oficializada na 
semana passada

6

O prefeito de Morungaba, Marquinho de Oliveira, autoridades e representantes da faculdade no gabinete

DIVULGAÇÃO

https://mariaditasenepol.com.br/
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O Polo de Transforma-
ção e Inovação Digital do 
Circuito das Águas Pau-
listas, em parceria com as 
Secretarias de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
e de Turismo e Cultura da 
Prefeitura de Jaguariúna, 
lança no dia 21 de setem-
bro o “DeliveryTo Jagua-
riúna”, plataforma de co-
mércio eletrônico local. O 
evento de lançamento será 
realizado no Teatro Muni-
cipal Dona Zenaide, a par-
tir das 19h.

Para participar, é ne-
cessário fazer a inscrição 
através do link: https://
w w w. s y m p l a . c o m . b r /
evento-presencial-jagua-
riuna—a-melhor-platafor-
ma-de-vendas-locais—
deliveryto__1338642. As 
inscrições são gratuitas.

A “DeliveryTo Jagua-
riúna” é uma plataforma 
que busca conectar o co-
merciante ao consumidor, 
por meio de um serviço 
completo, barato e flexí-
vel. Com a “DeliveryTo 

Jaguariúna” os setores de 
comércio e serviço encon-
trarão mais facilidade para 
chegar aos clientes, afinal, 
tudo poderá ser feito ape-
nas com um clique no ce-
lular.

Segundo o secretário 
de Desenvolvimento, Lú-
cio Tomasiello, está sendo 
feito o máximo de esforço 
para ajudar o comércio e a 
indústria local a se recu-
perar da pandemia. “Um 
aplicativo local acredito 
que ajudará a aumentar 
e simplificar as vendas”, 
destaca.

Na “DeliveryTo Jagua-
riúna” tudo pode ser ven-
dido e todos podem com-
prar. O custo de adesão 
com esta parceria a plata-
forma é baixíssimo para os 
comerciantes, e o melhor, 
todo valor arrecadado será 
revertido em investimento 
em marketing local. Além 
disso, a DeliveryTo não vai 
cobrar mensalidade pelo 
serviço.

De acordo com o pre-

sidente do Polo de Trans-
formação e Inovação Digi-
tal do Circuito das Águas 
Paulistas, Daniel Pellegri-
ni, a “DeliveryTo Jagua-
riúna” tem como proposta 
principal auxiliar na reto-
mada da economia.

“A “DeliveryTo Jagua-
riúna” surgiu durante a 
pandemia. Nós percebe-
mos a aflição dos empre-
endedores e identificamos 
as necessidades deles neste 
momento. Tudo o que eles 
precisam vai estar dentro 
desse aplicativo”, afirmou 
o presidente.

Ainda de acordo com 
Pellegrini, o Polo estabe-
leceu uma parceria com 
a Fundo Social de Soli-
dariedade da Cidade para 
que a DeliveryTo contrate 
profissionais que buscam 
uma oportunidade para in-
gressar no mercado de tra-
balho. Essas pessoas serão 
responsáveis para auxiliar 
os lojistas a cadastrarem 
produtos e dar suporte ao 
uso da plataforma.

são ao vivo pelo Youtube 
(https://is.gd/AkV0JZ).

E, aqueles que forem, 
assim como nos anterio-
res, serão respeitadas todas 
as normas de segurança 
da Covid-19. Haverá dis-
tribuição de álcool gel e 
verificação da temperatu-
ra na entrada do teatro e o 
público deve usar máscaras 

e manter o distanciamento 
social. 

Ingressos
Para retirar os ingres-

sos é necessário ir até a 
bilheteria do teatro com 
uma hora de antecedência 
e apresentar o CPF. Serão 
entregues dois convites por 
pessoa (maior de 16 anos).

jaguariúna
7

Polo de Transformação e Inovação Digital lança plataforma 
“DeliveryTo Jaguariúna” no dia 21 no Teatro Municipal

Orquestra apresenta clássicos Quadrilha é detida com carga 
roubada de pneus após perseguição

A “DeliveryTo Jaguariúna” surgiu durante a pandemia

14/09/2021 15:59 Formatos Mestiere.jpeg

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/cardapio?projector=1 1/1

Jaguariúna é palco da 
apresentação da Seconda 
Prattica Coro e Orquestra 
neste sábado, 18. A cidade 
foi uma das escolhidas pe-
los artistas para a gravação 
de um álbum musical que 
integra o projeto Música 
Sustentável. 

A apresentação gratuita 
é organizada pela Secreta-
ria Municipal de Turismo 
e Cultura e acontecerá no 
Teatro Municipal Dona Ze-
naide a partir das 19:30. 

A direção artística e re-
gência é de Moisés Cantos. 
Durante quase uma hora, o 
público irá conferir a obra 
clássica “Música Aquá-
tica”, de George Frideric 
Hendel. 

Até mesmo quem não 
for até lá consegue acom-
panhar a orquestra sem sair 
casa, pois haverá transmis-

Obra clássica “Música Aquática”, de George Frideric Hendel

Prefeitura abre inscrições para o programa 
“Meu emprego – Trabalho em equipe”

O Posto de Atendimen-
to ao Trabalhador (PAT) 
da secretaria de desen-
volvimento econômico e 
social da Prefeitura de Ja-
guariúna abriu inscrições 
para o programa “Meu 
Emprego – Trabalho em 
Equipe”, do Governo do 
Estado de São Paulo. 

Os interessados em par-
ticipar do curso devem pre-
encher o formulário (clique 
aqui) e entregar no Posto de 

Atendimento ao Trabalha-
dor (PAT), situado na Rua 
Coronel Amâncio Bueno, 
810 – Centro, até o dia 08 
de outubro. No total, são 
20 vagas disponíveis para 
pessoas maiores de 16 anos 
que buscam ingressar no 
mercado de trabalho.

O programa “Meu Em-
prego Trabalho em Equipe” 
tem como objetivo orientar 
e preparar os trabalhadores 
desempregados, de acordo 

com seus interesses, ha-
bilidades, competências e 
qualificação profissional 
para enfrentar os desafios 
dos processos seletivos, 
aumentando suas chances 
de encontrar a colocação 
desejada.

Os encontros têm início 
previsto para 18 de outu-
bro, das 8h às 11h, no PAT. 
Serão 12 encontros, com 
três horas de duração, tota-
lizando 36 horas de curso.

Uma quadrilha foi lo-
calizada com uma carga 
roubada de 1,5 mil pneus, 
em uma ação conjunta da 
Guarda Municipal e da 
Polícia Militar, na manhã 
de quarta-feira, 15, no 
bairro Duas Marias, na 
zona rural de Jaguariú-
na. No total, seis homens 
foram detidos, entre eles 

dois adolescentes. Houve 
perseguição.

As corporações che-
garam ao local por meio 
de denúncia anônima e 
flagraram a mercadoria 
sendo descarregada do 
caminhão. Os seis suspei-
tos estavam colocando os 
pneus em uma área cober-
ta que tinha até bloquea-

dores de sinais de celular. 
Eles tentaram fugir, mas 
foram detidos após a per-
seguição. Não houve troca 
de tiros.

Segundo a Polícia Mi-
litar, o caminhão foi rou-
bado no início da manhã 
em Jaguariúna, e o mo-
torista foi localizado em 
Monte Mor.

Seis homens, entre eles dois adolescentes, estavam descarregando a mercadoria de um caminhão e tentaram 
fugir. Motorista da carreta foi encontrado em Monte Mor
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Crescimento nas vagas de trabalho 
disponíveis no estado de São Paulo

Dicas para organização financeira: como se manter focado e otimizar a renda mensal

De acordo com a mais 
recente Pesquisa do Em-
prego no Estado de São 
Paulo realizada pela Fede-
ração do Comércio do Es-
tado de São Paulo (Feco-
mercioSP), o trabalhador 
paulista tem motivos para 
comemorar. Pois o que os 
dados nos apresentam que 
houve um crescimento na 
quantidade de postos de 
trabalho disponíveis para 
aqueles que buscam um 
emprego no estado.

No total 23,5 mil novas 
vagas de emprego formal 
ficaram disponíveis no 
estado durante o mês de 
julho. Em comparação os 
dados da pesquisa realiza-
da pela Fecomércio-SP no 
mês anterior, o crescimen-
to foi de 0,87% de postos a 
serem ocupados.

Este crescimento na 
demanda por trabalho for-
mal no estado é um ótimo 
sinalizador de que pode-
mos definitivamente estar 
entrando no período de re-
cuperação econômica pelo 
qual tanto ansiamos. Com 
o crescimento na parcela 
da população vacinada e 

com a redução dos novos 
casos de Covid-19 em todo 
o país, a tendência é de 
que agora passemos a ver 
novamente uma demanda 
de consumo que fará com 
que os postos de trabalho 
fechados durante a pan-
demia sejam reabertos. 
Alguns mercados e alguns 
postos de trabalho apre-
sentarão uma recuperação 
mais lenta do que outros, 
mas a tendência é de cres-
cimento em todas as áreas.

Para ter uma ideia da 
importância dos núme-
ros registrados, segundo 
a própria pesquisa da Fe-
comércio-SP, estes foram 
os maiores números re-
gistrados desde novembro 
de 2020. Ao contrário da-
quele período o pagamen-
to do auxílio emergencial 
não possui um impacto tão 
significativo sobre a eco-
nomia considerando o va-
lor base que é pago neste 
ano (R$150) é menor do 
que o pago no último ano 
(R$600).

Claro que os números 
de um mês isolado não são 
uma resposta definitiva, 

mas como já afirmei an-
teriormente nesta coluna 
economia é um verdadeiro 
exercício de futurologia. 
Ao enxergarmos este cres-
cimento podemos avaliar 
que o mercado está sentin-
do que os próximos meses 
serão positivos e, portanto, 
está se antecipando para a 
demanda que existirá.

Os números do mês 
de agosto que serão apre-
sentados pela federação 
serão fundamentais para 
compreendermos se es-
tes números iniciam uma 
tendência de crescimento 
que prosseguirá ou se são 
números isolados. Caso 
os números de agosto de-
monstrem que o cresci-
mento nas vagas de tra-
balho disponíveis e um 
crescimento nos números 
do emprego formal regis-
tarados, a tendência é que 
o mercado se anime e pas-
se a buscar recuperar pata-
mares semelhantes aos de 
2019.

Das 23,5 mil novas va-
gas que foram colocadas à 
disposição dos trabalhado-
res paulistas em julho; 17,2 

mil eram relativas ao setor 
do varejo. Com isso, ape-
nas este setor representou a 
maior taxa de crescimento 
no número de profissionais 
empregados formalmente 
no estado no período em 
que os números foram con-
tabilizados. Das 2,74 mi-
lhões de pessoas emprega-
das no estado no mês 1,92 
milhão estavam emprega-
das no varejo.

Apesar de não repre-
sentar a grande parte das 
vagas criadas ao longo do 
mês, o setor do comércio 
ainda encerrou o mês de ju-
lho representando a maior 
parcela dos profissionais 
empregados. Com 6,57 mi-
lhões de pessoas, o setor re-
gistrou um crescimento de 
0,69% referentes aos 45,2 
mil novos postos de traba-
lho criados em julho.

A expectativa gerada 
por estes números para o 
cenário que podemos en-
carar no estado e por con-
sequência em todo o Brasil 
é extremamente positiva. 
Com o aumento do número 
de pessoas empregadas de-
vemos ter um crescimento 

na demanda o que gera-
rá por consequência um 
crescimento no número 
de empregos disponíveis. 
Acredito que a tendência 
é que até março de 2022 
seja possível se alcançar 
os mesmos números que 
eram registrados até março 
de 2020.

Caso estas expectati-
vas se confirmem, deve-
remos ter uma retomada 
da normalidade que é tão 
aguardada por todos. Para 
o comerciante local isso 
significará o retorno para 
a capacidade de vendas 
semelhantes às do período 
pré-pandemia. Claro, que 
também faço esta avalia-
ção supondo que o comer-
ciante ou o profissional em 
questão adote as mesmas 
posturas que possuía an-
tes da pandemia do novo 
coronavírus. Mas para o 
profissional que conseguiu 
uma forma de se superar 
ao longo de 2020 e segue 
se reinventando durante 
2021 o futuro é ainda mais 
promissor.

Para aquele que come-
çou a empreender durante 

a pandemia após deixar ou 
perder uma oportunidade 
de emprego formal, este 
será um grande momento 
decisivo. Todos precisarão 
avaliar a viabilidade de se 
prosseguir com os negó-
cios ou de optar para bus-
car voltar para o mercado 
formal em uma realida-
de semelhante à anterior. 
Muitos profissionais deve-
rão realmente retornarem 
para o mercado de traba-
lho, mas não todos.

E dentre estes que opta-
rão por retornar ao mercado 
formal nem todos irão in-
terromper totalmente seus 
negócios criados durante a 
pandemia. Haverá muitos 
que seguirão mantendo pa-
ralelamente as duas formas 
de gerar renda.

Da mesma forma o co-
merciante que aprendeu a 
adentrar os meios digitais 
e se comunicar com o seu 
público por meio da inter-
net não perderá estes ca-
minhos para a venda com 
o retorno da população 
para as ruas. A expectativa 
é apenas de que passemos 
a ter ainda mais opções.

Qual é o gasto diário ou 
mensal? Essa é a pergunta 
que a maioria das pessoas 
têm e muitas vezes a res-
posta traz um cenário in-
certo. Organizar as finan-
ças pessoais é o caminho 
mais eficaz de equilibrar 
as contas para a organiza-
ção financeira, mostrando 
quanto do dinheiro pode 
ser destinado nas despesas 
que acabam passando des-
percebidas.

A coordenadora e pro-
fessora dos cursos de Ad-
ministração e Ciências 
Contábeis da Anhanguera, 
Máyra Castro, ressalta so-
bre a organização “É impor-
tante destacar que o poder 
de compra tem ficado cada 
vez mais reduzido, por isso 
a ação de comprar precisa 
ser muito bem pensada. Ao 
final do mês, aquele dinhei-
ro que antes era suficiente 
para pagar contas comuns 
pode surpreender e não ser 

o bastante”.
Anotar e realizar o con-

trole de gastos do dia a dia 
e contas fixas tornou-se 
uma necessidade para os 
clientes que desejam obter 
uma vida financeira mais 
saudável e assim, não ter 
surpresas no extrato ban-
cário no fim do mês. Como 
Máyra aponta, essa tarefa 
“É difícil! Mas é essencial 
na elaboração do panora-
ma geral de gastos pesso-
ais.”

Confira algumas dicas 
da Máyra para iniciar a 
jornada da organização 
financeira:

1. Anote todos os gastos

2. Utilize uma ferra-
menta para controle (pla-
nilhas e aplicativos)

3. Corte os gastos su-
pérfluos

4. Fuja das compras por 
impulso

5. Pesquise estabeleci-
mento comerciais e pro-
moções oferecidas

6. Organize para poupar 
parte da renda

“Esse é o dever de casa 
de todo consumidor que 
valoriza o seu dinheiro, 
pois possibilita uma eco-
nomia de gastos significa-
tiva ao final do mês. São 
fundamentais a organiza-
ção e o planejamento das 
despesas pessoais para al-
cançar o equilíbrio finan-
ceiro. Não é gastando mais 
que se consegue quitar 
uma dívida, mas sim, estu-
dando as finanças pessoais 
e verificando se é possível 
enxugar os gastos. “

Anotar os gastos, pe-
quenos ou não, permite 

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

uma visão mais prática e 
clara sobre o direciona-
mento do dinheiro, tor-
nando possível encontrar 

os caminhos para equili-
brar as dívidas e econo-
mizar. Educação finan-
ceira é um investimento 

para saúde econômica 
das famílias e contribui 
para economia sustentá-
vel do país.

https://eipcred.com.br/
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Planejamento Previdenciário

O planejamento pre-
videnciário é essencial a 
todos os que pretendem 
obter uma aposentado-
ria considerada “ótima”, 
ou seja, a melhor opção 
dentre as que se possui. 
Planejamos ter um car-
ro, uma casa, uma famí-
lia ou uma viagem, mas 
é comum não planejar a 
melhor aposentadoria. 
Planejamento previden-
ciário deveria estar em 

nossa cultura, afinal é o 
momento em que mais 
precisaremos ter regula-
ridade de recursos, com 
a melhor opção possível. 
Mas quais são os cuida-
dos precisamos ter ao 
planejarmos nossa apo-
sentadoria. Há diversas 
formas de se aposentar, 
por isso mesmo, é neces-
sário atenção na hora de 
planejar. Tempo especial, 
trabalho como autônomo, 

regularidade de contri-
buições, trabalho rural, 
carteira de trabalho de-
vidamente preenchida e 
espelhada no INSS, são 
alguns exemplos de cui-
dados ao planejar a apo-
sentadoria. O MEI por 
exemplo só pode apo-
sentar por idade e com 
salário mínimo. Como 
são diversas as formas de 
aposentadoria, o melhor a 
fazer é sentar e fazer con-

ta. Outro exemplo, é o be-
neficiário que se aposenta 
com tempo especial, esse, 
não poderá voltar a mes-
ma profissão sob pena de 
perder a aposentadoria, 
seria o caso de um médi-
co. Seria uma tortura para 
um profissional se apo-
sentar cedo e não poder 
mais exercer sua profis-
são, o que lhe daria uma 
renda extra. Será que não 
compensa converter esse 

tempo especial em co-
mum e poder continuar 
a trabalhar? Veja que são 
diversos cuidados que 
devemos ter. Àquele que 
está prestes a se aposen-
tar, será que compensa 
a continuar a contribuir 
pelo valor maior, ou so-
mente precisa fazer a 
menor contribuição? Já 
vi casos de pessoas que 
se aposentaram com a hi-
pótese que lhe garantisse 

maior rapidez, mais se ar-
rependeram amargamen-
te por receber um valor 
quase irrisório frente às 
suas necessidades. Em-
bora tentem uma forma 
de revisão, não há outra 
opção senão conformar-
-se com o valor recebido. 
Um bom profissional pre-
videnciário poderá com 
certeza ajudar a fazer um 
planejamento adequado 
de sua aposentadoria. 

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Caríssima leitora, carís-
simo leitor, uma vez tratada 
nas colunas anteriores dos 
dias 21/08/2021 (Direitos 
Ocultos – Parte 1 FGTS) no 
que diz respeito a conversão 
do índice de correção mone-
tária do FGTS e 28/08/2021 
(Direitos Ocultos – Parte 2 
Saúde do Servidor Público 
Estadual) que tratou sobre 
desconto indevido da con-
tribuição assistencial mé-
dica – IAMSPE no contra-
cheque do servidor público 
do Estado de São Paulo, a 
coluna de hoje afeta a todos 
os consumidores de energia 
elétrica residencial e empre-
sarial, senão vejamos:

As faturas da Compa-
nhia Paulista de Força e 
Luz – CPFL que chegam 
todos os meses nas casas 
e empresas dos consumi-
dores paulistas de energia 
elétrica, dispõem bem pe-
quenininho logo abaixo do 
“mês de consumo” da “data 
do vencimento” e do “valor 
total a pagar”, o “Consumo 
Uso Sistema – TUSD (Ta-
rifa de Uso do Sistema de 
Distribuição), cujo ICMS 
– Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços, 
incide sobre tal tarifa de dis-
tribuição de energia elétrica.

Ou seja, a cobrança ora 
mencionada refere-se à con-
jeturada responsabilidade 
dos consumidores pessoas 

físicas e jurídicas pelo re-
colhimento do ICMS sobre 
a tarifa (TUSD) paga em 
razão do uso do sistema de 
distribuição na entrada de 
energia elétrica em seus es-
tabelecimentos localizados 
no Estado de São Paulo.

A par de sua singulari-
dade, para fins jurídico-tri-
butários, a energia elétrica 
sempre foi considerada 
como mercadoria, sujeita, 
portanto, à incidência do 
ICMS. Quanto à energia 
elétrica disse o Superior 
Tribunal de Justiça que “é 
produzida para ser alienada 
(operação de mercancia), 
sem impeço para ser iden-
tificada como mercadoria, 
conceituação privada, ad-
mitida pela lei tributária” 
(Resp. 38344/PR – 1ª tur-
ma, DJ de 31/10/1994).

No entanto, em decor-
rência de sua natureza e 
características, a energia 
elétrica encontra-se em 
constante movimento nos 
fios de transmissão da con-
cessionária, sendo que ela 
somente será individualiza-
da, ou seja, só terá caracte-
rizado e definido seu usu-
ário, no momento em que 
for utilizada, pois, até então, 
consiste numa massa única 
de energia passível de utili-
zação por qualquer um que 
dela necessite.

Por conseguinte, o fato 

gerador do imposto só pode 
ocorrer, in caso, pela entrega 
da energia ao consumidor, 
ou seja, “da saída de merca-
doria de estabelecimento do 
contribuinte, ainda que para 
outro estabelecimento do 
mesmo titular”, conforme 
os termos do artigo 12, in-
ciso I da Lei Complementar 
87/1996.

Assim, da leitura do dis-
positivo retro transcrito, no-
ta-se que o fato gerador do 
imposto estadual ocorre no 
momento da efetiva entrega 
da energia elétrica ao con-
sumidor, que completa-se 
com a “entrada” da ener-
gia no seu estabelecimento, 
via o “relógio medidor”, de 
modo que, a energia só será 
individualizada ao consu-
midor, caracterizando sua 
circulação e dando ensejo à 
cobrança do imposto (pois 
só a partir daí é determinado 
o sujeito passivo da obriga-
ção tributária),

no momento em que 
passar por este relógio, e in-
gressar no estabelecimento 
da empresa, vindo a ser efe-
tivamente consumida.

Com efeito, exigir o 
ICMS sobre as tarifas que 
remuneram a distribuição 
da energia elétrica, é fazer 
incidir o tributo sobre o fato 
gerador não previsto pela 
legislação regente (CF e 
Lei Complementar 87/96), 

o que viola frontalmente o 
princípio constitucional da 
reserva legal previsto no art. 
150, inciso I da CF e art. 
97, IV do CTN, segundo o 
qual é vedado à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios exigir ou 
aumentar tributos sem lei 
que o estabeleça.

Não por outra razão, o 
próprio CONFAZ enviou 
ao Congresso Nacional o 
Projeto de Lei Complemen-
tar nº 352/02, que, através 
da sugestão de inclusão da 
letra “C” no §1º do artigo 
13 da LC 87/96, pretendeu 
incluir na base de cálculo 
do ICMS “todos os encar-
gos cobrados do adquirente, 
no fornecimento da energia 
elétrica”.

Ao tentar reparar a níti-
da impossibilidade de inci-
dência da exação estadual 
sobre operações claramente 
diversas daquelas que iden-
tificam-se com o respecti-
vo fato gerador, até mesmo 
porque todas as hipóteses 
que comtemplaram a inclu-
são de encargos semelhan-
tes tiveram previsões espe-
cíficas autorizando (incisos 
I e II do mesmo § 1º), restou 
evidente que, até o presente 
momento, não existe a auto-
rização para tal incidência, 
resultando no reconheci-
mento indubitável sobre a 
improcedência da cobrança 

discutida.
Portanto, a cobrança do 

ICMS nas faturas de ener-
gia elétrica feitas pelo Esta-
do de São Paulo, via a sua 
respectiva concessionária 
de energia elétrica, no caso 
em tela, a CPFL, incluindo 
sem qualquer previsão legal 
os encargos como o TUSD, 
na base de cálculo do refe-
rido imposto estadual atenta 
frontalmente contra o dis-
posto no art. 97, inciso IV 
do Código Tributário Na-
cional.

Desta forma, estando 
claro que os valores pagos 
a título de TUSD tem na-
tureza meramente tarifária, 
por conta do uso das redes 
de distribuição, constata-
-se que, o imposto só pode 
ser cobrado sobre a energia 
elétrica quando esta circular 
juridicamente na condição 
de mercadoria.

Vale frisar, ainda que, 
nas análogas hipóteses de 
exigência de ICMS sobre 
a demanda reservada de 
energia elétrica, a 1ª Seção 
do STJ consolidou, através 
da sistemática dos recursos 
repetitivos, disposta no art. 
543-C do antigo CPC, que 
“a só formalização desse 
tipo de contrato de compra 
ou fornecimento futuro de 
energia elétrica não carac-
teriza circulação de mer-
cadoria”, bem como que, o 

ICMS só deve “incidir so-
bre o valor da energia elétri-
ca efetivamente consumida, 
isto é, a que for entregue ao 
consumidor, a que tenha sa-
ído da linha de transmissão 
e entrado no estabelecimen-
to da empresa”.

Conclui-se, portanto, 
que, por não pressuporem 
qualquer ato de mercancia 
ou a circulação jurídica de 
mercadorias, e sim mera 
autorização para a utiliza-
ção da rede de energia elé-
trica, demonstra-se, mais 
uma vez, a necessidade de 
afastamento da cobrança 
debatida e, assim, de decla-
rar-se a impossibilidade de 
incidência do ICMS sobre 
os encargos de distribuição 
pagos pelos consumidores, 
notadamente a título de 
TUSD.

Sendo ainda certo que, 
diante de flagrante ilega-
lidade, além da exclusão 
do ICMS incidente sobre 
a TUSD, os consumidores 
de energia elétrica também 
fazem jus a restituição dos 
pagamentos indevidamente 
realizados nos últimos cin-
co anos relativos a tal título!

MARCELO LUÍS 
GOUVÊA PIOLI, é ad-

vogado especializado em 
Direito Processual Civil 

pela Universidade Pontifí-
cia Católica de Campinas.

Marcelo Luís Gouvêa Pioli, 
especialista em 

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

Os consumidores usuá-
rios do PIX estão sofrendo 
ataques dos golpistas que 
estão invadindo as contas 
dos consumidores e, com 
isso, retiram das contas 
bancárias valores dos clien-
tes dos bancos.  Aqui mes-
mo em Jaguariúna temos 
casos de consumidores que 
tiveram suas contas bancá-
rias invadidas e retirados 
valores da sua conta bancá-
ria por meio do PIX. 

Os golpistas agem de 
forma rápida e coordena-
da, de forma que entram 
na conta do consumidor e 
fazem retiradas constan-
tes e sequenciais, que não 
dão tempo do consumidor 
e usuário do PIX de fazer 
qualquer bloqueio no siste-

ma do bancário. 
Sabemos que hoje a 

internet é um campo que 
é usado para o bem, mas 
também é usado para o mal 
e por aqueles que buscam 
aplicar golpes de diversas 
formas e modalidades. Os 
golpistas estão sempre ino-
vando nessas formas e mo-
dalidades, que não dá tempo 
hábil de fazer qualquer ação 
para impedir que os seus in-
tentos sejam concretizados. 

Diante dessa situação que 
hoje estamos atravessando, 
os golpes com relação ao 
PIX estão tomando corpo, e 
a Fundação Procon do Esta-
do de São Paulo tomou a ini-
ciativa de questionar a Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(FEBRABAN), por meio 

de ofício enviado, para que 
comunique aos bancos que 
não efetuem o cadastramen-
to da Chave PIX sem prévia, 
expressa e inequívoca au-
torização do cliente que é o 
consumidor, caso contrário, 
poderão ser multados por 
prática abusiva.

Algumas instituições fi-
nanceiras estão efetuando 
esse cadastro automatica-
mente sem a prévia autori-
zação do cliente/consumi-
dor. Estão infringindo um 
dos direitos básicos estabe-
lecido pelo Código de De-
fesa do Consumidor, que é 
a liberdade de escolha. 

O Banco Central do Bra-
sil passou a limitar o PIX 
de até um limite de valor 
total transacionado de R$1 

mil no período noturno, en-
tre 20h e 6h para pessoas 
físicas e Microempreende-
dores Individuais (MEIs). 
Isso vale para transferên-
cias entre contas do mesmo 
banco, cartões de débito e 
liquidação de TEDs.

O consumidor deve ter 
alguns cuidados na hora de 
verificar essa situação para 
evitar golpes. Nesse senti-
do, seguem algumas dicas 
valiosas: 

- Desconfie de e-mails 
de remetentes desconheci-
dos e links que não levam 
ao site oficial de uma ins-
tituição financeira atrelada 
ao PIX;

- O consumidor deve 
ter cuidado redobrado para 
solicitações via aplicativos 

como WhatsApp antes de 
fornecer qualquer dado 
pessoal;

- O serviço será gra-
tuito para pessoas físicas, 
inclusive MEIs (microem-
preendedores individuais), 
portanto fique atento a 
qualquer cobrança de taxa;

- Como o meio de utili-
zação do PIX é o aparelho 
celular, este deve ser manti-
do sempre bloqueado com 
senha ou biometria e sempre 
deslogar os aplicativos finan-
ceiros ao terminar de usar.

Com todos esses cuida-
dos você ainda for vítima de 
algum golpista que retirou 
dinheiro da sua conta, por 
mais pouco que seja, deve 
se dirigir até a delegacia e 
solicitar que seja lavrado 

um boletim de ocorrência 
(BO), e depois procurar a 
instituição financeira para 
que seja reparado o seu 
prejuízo sofrido. 

Caso a instituição finan-
ceira não dê uma satisfação 
ou não repare o dano sofri-
do por você que foi vítima 
de golpe, busque os seus 
direitos, neste caso no Pro-
con ou na Justiça, por meio 
de um advogado que vai te 
defender e buscar a repara-
ção do valor que você con-
sumidor teve retirado da sua 
conta indevidamente. Fique 
atento e não durma no pon-
to, pois tem um velho ditado 
que diz “O Direito não so-
corre quem dorme”. 

Fico por aqui. Tenha um 
excelente fim de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

O PIX está sendo problema 
para os seus usuários por conta dos golpes

Direitos e deveres

Direitos ocultos parte 3 - “energia elétrica”
JUSTIÇA EM FOCO
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Bom dia!!!
Nessa edição vamos 

abordar o assunto sobre o 
nutriente Enxofre (S). O 
Enxofre é o terceiro ma-
cronutriente secundário 
de valor nutricional para 
a planta, portanto vamos 
ver qual a sua importân-
cia nutricional para a 
planta.

Enxofre (S) faz parte 
de todas as células vivas 
e é um elemento impor-
tante para a formação de 
proteínas. O enxofre é 
absorvido principalmente 
na forma do ânion de sul-
fato (SO4)2-, no entanto 
também pode ser absorvi-
do pelas folhas das plan-
tas na forma do gás dióxi-
do de enxofre (SO2).

Funções do enxofre
• Controle hormo-

nal para o crescimento e 
diferenciação celular

• Auxilia a planta 

na defesa contra pragas e 
doenças

• Importante com-
ponente para as proteínas

• Melhora a quali-
dade nutritiva dos cereais

• Eleva a produção 
de colmos e o teor de sa-
carose na cana-de-açúcar

• Ajudar a reduzir o 
teor de nitrato em forra-
geiras

• Torna as hortali-
ças mais macias.

Principais Sintomas 
de deficiência de Enxofre 
nas plantas:

• Clorose uniforme 
ou nas folhas mais novas

• Redução do cres-
cimento da planta e das 
folhas

• Redução do flo-
rescimento

• Coloração verde-
-amarelada nas folhas;

As metodologias uti-
lizadas nos laboratórios 

para extração do Enxofre 
em amostras de solo é por 
meio de uma solução de 
Fosfato de Cálcio 0,01 
mol/l e sua quantificação 
é feita por turbidimetria. 

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

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

Um artigo de interesse 
aos produtores de Tomate:

ht tps : / /www.grupo-
cultivar.com.br/noticias/
tomate-evimeria-e-utili-
zado-para-enfrentar-o-fu-
sarium-raca-3

DIVULGAÇÃO

Milhares de brasileiros 
são apaixonados por ro-
deios e, por isso, esse even-
to se tornou tão popular no 
país. Com a popularização 
do rodeio, diversos homens 
descobriram suas vocações, 
como os peões e os salva-
-vidas que se arriscam para 
fazer o que amam.

Atualmente, o rodeio é 
considerado uma atividade 
esportiva e é regulamentado 
pela lei federal nº 10.519 de 
2002. Já os peões passaram 
a ser reconhecidos como 
atletas profissionais devi-
do à lei nº 10.220 de 2001. 
Sendo assim, é fundamental 
conhecer os desafios e di-
reitos dos profissionais do 
evento para respeitar as leis.

Desafios dos peões de 
rodeio e salva-vidas 

Segundo a lei nº 10.220, 
considera-se atleta profissio-
nal o peão de rodeio “cuja 
atividade consiste na parti-
cipação, mediante remune-
ração pactuada em contrato 
próprio, em provas de des-
treza no dorso de animais 
equinos ou bovinos, em tor-
neios patrocinados por enti-
dades públicas ou privadas”.

Ou seja, o peão é aquela 
figura conhecida do rodeio 
que se aventura em cima 
dos animais para entreter o 
público e para tentar ganhar 
grandes recompensas com 
esse desafio. O trabalho de 
um peão exige muita cora-
gem, porque ele pode cair 
de cima do animal ou sofrer 
acidentes graves, como ser 
pisoteado pelo touro. 

Além disso, é preciso 
muita dedicação para atin-
gir o preparo físico e mental 

adequado para realizar essa 
atividade em diversos even-
tos.

Já o salva-vidas é outro 
profissional de rodeio que 
deve ter muita ousadia, co-
ragem e amor pelo que faz 
para enfrentar os desafios da 
profissão. Afinal, é ele quem 
distrai o animal para que o 
peão possa sair em segu-
rança da arena. Geralmente, 
esse serviço é feito em dupla 
ou trio para que a função seja 
menos perigosa. Os salva-vi-
das também devem ter um 
bom preparo físico, mental e 
conhecer técnicas para fazer 
bem esse trabalho.

Direitos
Os direitos dos traba-

lhadores que se arriscam 
por dias em rodeios foram 
regulamentados principal-
mente pela lei nº 10.220 de 
2001. De acordo com ela, a 
entidade promotora das pro-
vas de rodeio deve fazer um 
contrato com o peão e esse 
tem que conter:

- A qualificação das par-
tes contratantes;

- O prazo de contratação;
- O modo e a forma de 

remuneração (com valores 
especificados dos prêmios, 
gratificações e, se houver, 
das bonificações);

- Cláusula penal para 
as hipóteses de descumpri-
mento ou rompimento do 
contrato por uma das partes.

Conforme a lei, o contra-
to ainda tem que estipular o 
início e o fim da jornada de 
trabalho, que não pode ser 
superior a 8 horas diárias.

Além do contrato, a en-

tidade também deve con-
tratar seguro de vida e de 
acidente para os peões, que 
compreendam indenizações 
por morte ou invalidez per-
manente no valor de R$100 
mil. Esse valor tem que ser 
atualizado a cada um ano 
(com base na Taxa Referen-
cial de Juros TR) contados a 
partir da publicação da lei.

O seguro de vida para 
salva-vidas é igualmente 
obrigatório, de acordo com 
a lei nº 10.519 de 2002. 
Nela, está especificado que 
“os organizadores de rodeio 
ficam obrigados a contra-
tar seguro pessoal de vida 
e invalidez permanente ou 
temporária, em favor dos 
profissionais de rodeio, que 
incluem os peões de boia-
deiro, os ‘madrinheiros”, os 
‘salva-vidas’, os domado-
res, os porteiros, juízes e os 
locutores”.

Caso essas leis não se-
jam cumpridas, as entida-
des podem sofrer diferentes 
penalidades, como serem 
obrigadas a pagar multas, 
proibidas de participar de 
competições e até terem o 
rodeio suspenso.

Sendo assim, é essencial 
que os direitos dos peões e 
salva-vidas que se arriscam 
em rodeios sejam sempre 
cumpridos. Dessa forma, 
eles estarão protegidos e as 
entidades vão atuar em con-
formidade com as leis. 

O rodeio assim como 
no meu coração, está no de 
diversas pessoas que tem 
paixão por este esporte que 
move multidões, e esses 
atletas merecem e devem ter 
o nosso respeito.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

Paixão, profissão e rodeio

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

https://mariaditasenepol.com.br/
https://jaguarplasticos.com.br/
https://www.centrodeequoterapia.org/
https://mariaditasenepol.com.br/
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Dia da Árvore: Grupo UniEduK  
realiza plantio de 6 mil árvores em Holambra e região

UniEduK vence Gincana do Bem da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas (SMCC)

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

11

educação

Cerca de 100 alunos do curso de Medicina e voluntários farão plantio de árvores típicas da flora brasileira, no dia 21, às 11h30, 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 mnhar ações 
acadêmicas do curso”, 
finaliza o gestor acadê-
mico.

Em comemoração ao 
Dia da Árvore, o Grupo 
UniEduK anuncia o plantio 
de mudas arbóreas de espé-
cies da flora brasileira, na 
terça-feira, 21, às 11h30, 
no Centro Clínico de Es-
pecialidades Médicas, da 
UniFAJ, em Jaguariúna. 
Nove equipes do curso de 
Medicina estarão envolvi-
das na ação que já é tradi-
ção no Grupo UniEduK.

A iniciativa reflete o 
posicionamento do Grupo 
UniEduK que, há 22 anos, 
realiza ações alinhadas à 
responsabilidade social e 
ambiental. Somente nos 
últimos dois anos, já foram 

plantadas mais de 6.000 mil 
árvores em toda a região de 
Holambra e municípios da 
região, o que gerou uma 
neutralização de 780 tone-
ladas de gás carbônico. O 
Grupo UniEduK, por meio 
da Faculdade de Agrone-
gócios de Holambra (FAA-
GROH) realiza a produção 
de mudas arbóreas de for-
ma continuada, para plan-
tios em áreas de compensa-
ção ambiental, arborização 
urbana e em áreas rurais.

“Procuramos desenvol-
ver diversas ações durante 
todo o ano, para ressaltar 
a importância das árvores 
para o equilíbrio da Terra 

não só pela realização da 
fotossíntese, mas por di-
versas outras funções que 
realizam, como absorção 
da radiação solar e do gás 
carbônico, produção de 
oxigênio, controle da tem-
peratura com o aumento 
da umidade do ar, redução 
a poluição do ar, produção 
substâncias que servem de 
base para produtos como 
medicamentos e chás, fru-
tas, flores, sementes, fibras, 
madeira, látex, resinas e 
pigmento, além de fonte de 
alimento e habitat natural 
de diversas espécies de ani-
mais”, explica o diretor pe-
dagógico da FAAGROH, 

Ronan Pereira Machado.
Outro projeto desen-

volvido pela FAAGROH é 
Carbono Zero, que prevê a 
neutralização da emissão 
do gás carbônico por meio 
do plantio de árvores. “O 
objetivo é conscientizar 
os alunos sobre o aqueci-
mento global, que já está 
ocorrendo, e suas conse-
quências, como a mudança 
climática e disponibilidade 
de água para futuros proje-
tos de agronegócios”, ex-
plica Ronan. Os plantios 
ocorrem durante todo ano, 
com a participação de alu-
nos, professores, colabora-
dores e poder público local.

Projeto Bairro Verde
O Grupo UniEduK 

também está envolvido 
no Projeto Bairro Verde, 
da Secretaria de Servi-
ços Urbanos e Meio Am-
biente de Indaiatuba em 
parceria com a Fundação 
Indaiatubana de Educa-
ção e Cultura (Fiec), para 
melhorar a arborização 
urbana no município. 
Docentes e alunos FAA-
GROH estão dando todo 
o suporte técnico na cole-
ta das sementes e na pro-
dução das mudas doadas. 
As espécies produzidas 
são nativas da flora da 
região e adaptadas para o 

plantio na área urbana.

UniEduK Solidário
Outra iniciativa voltada 

ao plantio foi realizada re-
centemente. Com o mote 
“A cada novo seguidor, 
uma árvore será plantada”, 
a campanha UniEduK So-
lidário, realizada durante 
o mês de maio, resultou 
no compromisso do plan-
tio de 860 árvores, número 
respectivo aos novos segui-
dores conquistados com 
essa ação na página das 
redes sociais. Parte desse 
total está sendo plantada 
por meio da parceria com o 
Projeto Bairro Verde.

O UniEduK foi vence-
dor da Gincana do Bem, 
organizada pela Sociedade 
de Medicina e Cirurgia de 
Campinas (SMCC). Após 
mais de um mês de cam-
panha envolvendo alunos, 
docentes e colaboradores 
da UniFAJ, UniMAX e 
FAAGROH, os cursos de 
Medicina do Grupo UniE-
duK arrecadaram 3.2 tone-
ladas de alimentos, 2,6 mi 
EPIs para a área de Saúde, 

1.6 mil roupas e 458 pro-
dutos de higiene pessoal, 
além de doação de 19 bol-
sas de sangue.

As arrecadações foram 
entregues no “Dia D de 
Doação”, no dia 07 de se-
tembro, na sede da Socie-
dade de Medicina e Cirur-
gia de Campinas (SMCC). 
No entanto, o trabalho e 
empenho dos alunos de 
Medicina da região (UniE-
duK, Puc Campinas, São 

Leopoldo Mandic e Uni-
camp) começou muito 
antes. Desde o início de 
agosto, eles recolheram 
donativos e cadastraram 
doadores de sangue. Cada 
item tinha uma pontuação 
específica e o objetivo era 
somar o maior número de 
pontos para ser o grande 
vencedor.

Esse esforço coletivo 
resultou na arrecadação 
de cerca de 6,5 toneladas 

de alimentos, 400 pro-
dutos de higiene, mais 
de 8.500 peças de roupa, 
cobertores e calçados e 
cerca de 2.800 itens de 
EPI´s (Equipamentos de 
Proteção Individual) para 
a saúde, além de 71 bolsas 
de sangue, que poderão 
ajudar quase 280 pacien-
tes. Entre os destaques 
estão 165 cestas básicas, 
1.400Kg de massas e 
2.600 máscaras tipo N95/

PFF2 para serem usadas 
por profissionais da saúde 
no combate à pandemia.

“A iniciativa evidencia 
a importância da parceria 
entre instituições como 
forma de ampliar o impac-
to social, além de com-
provar a responsabilidade 
do Grupo UniEduK em 
desenvolver ações sociais 
e ambientais, com diver-
sos projetos e campanhas 
que buscam atender pro-

blemáticas reais, propor-
cionando o bem-estar de 
pessoas em vulnerabilida-
de social”, afirma o reitor, 
professor Ricardo Tannus.

O “Dia D de Doação” 
foi idealizado pela Socie-
dade de Medicina e Cirur-
gia de Campinas (SMCC), 
com apoio do Hemocentro, 
da Federação das Entida-
des Assistenciais de Cam-
pinas (FEAC) e Prefeitura 
Municipal de Campinas.

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

O Projeto Bugrinho, fran-
quia oficial do Guarani F C, 
implantada em Morungaba 
desde fevereiro de 2018 com 
o objetivo de captar atletas 
para as categorias de base 
do bugre, fechou grandes 
parcerias com as diretorias 
do Morungaba Esporte Clu-
be, do Buenópolis Futebol 

Clube e do Centro Esporti-
vo JBM. Com o MEC ficou 
acordado que o estádio Fio-
ravante Frare será utilizado 
para a realização de jogos 
amistosos e de competições 
aos sábados de manhã. Com 
o BOI ficou combinado que 
o estádio Leonardo Frare 
receberá os treinamentos se-

manais e alguns jogos amis-
tosos. 

Nas dependências do 
Centro Esportivo JBM se-
rão utilizadas a academia 
de musculação, a piscina 
aquecida, as quadras de gra-
ma sintética e a quadra de 
areia. É importante registrar 
que foram definidos tam-

bém os respectivos valores 
referentes aos pagamentos 
de alugueis para uso desses 
três locais e por fim, foi fe-
chado essa semana uma par-
ceria com a fábrica de bolas 
SPORT-BALL, a qual, irá 
fornecer bolas para as cinco 
categorias de base bugrinas 
em Morungaba a partir da 

próxima semana. 
De acordo com o Profº 

Julio do Vadu essas parcerias 
são importantes e muito in-
teressante para todos. “Pois 
os clubes terão uma renda 
extra, os atletas e comissão 
técnica terão belas estrutu-
rados e locais apropriados 
para trabalhar e com certeza 

a cidade, irá aquecer o co-
mércio em geral como su-
permercados, 
restaurantes, 
lanchone-
tes, pousa-
das, entre 
outros...”  

Prof. 
Julio do Vadu

Projeto Bugrinho promove parcerias com Morungaba 
EC, Buenópolis, Centro Esportivo JBM e Sport-Ball

Ciclismo
 A “bike” ou “ma-

grela” ou “pedal” como 
popularmente é chamada, 
tornou a bicicleta cada 
vez mais popular e atual-
mente como uma impor-
tante protagonista aliada 
da atividade física, prin-
cipalmente em tempos de 
Pandemia. Aumentou sig-
nificativamente o número 
de ciclistas nos últimos 
anos, associando o prazer 
e a liberdade que a bicicle-
ta traz, com um excelente 
exercício físico promotor 
da saúde.

Pedalar é um exercício 
físico aeróbico que promo-
ve a queima de gorduras, 
ativa o sistema cárdio-
-vascular, melhora o sis-
tema respiratório, diminui 
os índices de colesterol e 
triglicerídeos, aumenta o 
colesterol bom, emagrece, 
melhora o tônus muscular 
e produz baixo impacto 
nas articulações. Estas são 
somente algumas das van-
tagens de pedalar regular-
mente, associando o lazer 
a uma prática saudável, 
buscando com isso maior 
qualidade de vida e longe-
vidade.

A prática do ciclismo 
também revela lugares 
bonitos, muitas vezes as-
sociados a caminhos entre 
a natureza, que são privi-
légio de seus praticantes, 
descobrindo trilhas, estra-
das rurais, caminhos novos 
aos olhos e a alma. Os pra-
ticantes do ciclismo per-
correm longas distancias, 
carregam consigo seus 
equipamentos de prote-
ção, hidratação, alimentos 
e muita história para con-
tar, além de belas fotos dos 
caminhos percorridos, tor-
nando assim, esta ativida-
de uma excelente aliada do 
bem estar físico e mental.

 Durante a pande-
mia em decorrência da ne-
cessidade de não promo-
ver aglomerações, pedalar 
foi uma ótima alternativa, 
crescendo significativa-
mente o número de pra-
ticantes, principalmente 
em percursos pelo interior 
paulista, descobrindo no-
vos caminhos das cidades 
acolhedoras, favorecendo 
novas amizades e forman-
do assim um grupo fiel a 
esta modalidade.

O ciclismo também 
conta com o lado esporti-
vo de competição, sendo 
uma modalidade olímpica 
em diversas formas, indo 
do “Montain Bike” ao Ci-
clismo de Rua e de pista, 
dentre outras. Pedalar tam-
bém pode dar medalhas e 
troféus, sendo um esporte 
em crescimento por todo o 
nosso País e no Mundo.

Dia mundial sem carro
O dia 22 de setembro 

em diversas cidades do 
mundo tem o objetivo de 
estimular uma reflexão so-
bre o uso excessivo do au-
tomóvel, com isso há um 
questionamento sobre a 
vida sedentária, a poluição 
por combustíveis fósseis, 
a destruição da camada de 
ozônio por gazes poluen-
tes, enfim uma reflexão 
ampla pela vida.

Assim a bicicleta pas-
sou a ser uma ótima al-
ternativa de meio de 
transporte ecologicamen-
te correto e promotor da 
saúde. O estímulo a isso 
é uma tendência mundial, 
tendo alguns países como 
a Holanda e Dinamarca 
bons exemplos, tendo em 
seu território juntos mais 
de 23 milhões de ciclistas.

 Estimular a cons-
trução de ciclovias, es-

paços públicos para o 
ciclismo, facilitar o uso 
da bicicleta como meio 
de transporte, deve ser 
a meta dos gestores pú-
blicos como uma forma 
consciente de aplicar polí-
ticas públicas saudáveis e 
ecologicamente corretas. 
Eventos esportivos ou de 
lazer são uma ótima refe-
rência para promover esta 
conscientização na socie-
dade, devendo nossos go-
vernantes a realização des-
tas atividades de maneira 
regular e constante.

Outro grande desafio é 
promover a segurança no 
trânsito aos ciclistas, sen-
do cada vez mais noticia-
das ocorrências de aciden-
tes, muitos com resultados 
fatais, mas fruto da im-
prudência e falta de cons-
ciência dos condutores de 
veículos automotores. Pre-
cisamos urgentemente que 
as auto-escolas promovam 
uma melhora na educa-
ção dos novos motoristas, 
alertando como lidar com 
os ciclistas, valendo-se 
dos meios de segurança 
para o convívio harmonio-
so. Campanhas educativas 
também devem ser promo-
vidas pelo Poder Público, 
gerando assim maior res-
peito e boas praticas no 
trânsito.

Pedalar é descobrir o 
mundo de opções pelo 
olhar da bicicleta como 
uma ferramenta saudável e 
em harmonia com o meio 
ambiente!

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

O evento da Sony/PlayS-
tation aconteceu dia 9 de Se-
tembro, não poderia deixar 
de publicar aqui no Jornal.

O primeiro jogo anun-
ciado foi Star Wars: Kni-
ghts Of The Old Republic 
Remake, este que é um 
jogo aclamado pelos jo-
gadores e fãs da franquia, 
ainda não tem data de lan-
çamento e poderá ser um 
exclusivo de PlayStation 5.

Teve um trailer gameplay 
de Tiny Tina Wonderlands, 
este game que é um Spin 
Off, de Boderlands. O Jogo 
junta o RPG de fantasia e 
o mundo de Boderlands, a 
data de lançamento será dia 
22 de março de 2022, para 
Xbox One, Xbox Series, 
PlayStations e PC.

Project Athia ganhou 
um nome oficial e chamará 
Forspoken, este game da de-
senvolvedora Square Enix, 
conta a história de Frey 
Holland, que se encontra na 
bela, misteriosa e cruel ter-
ra de Athia. Frey conta com 
Cuff, um companheiro cíni-
co e de uma pulseira mágica 
que está presa em seu braço. 
Deverá enfrentar criaturas 
monstruosas, em um mun-

do aberto para exploração 
a fim de encontrar um meio 
de voltar para o seu próprio 
mundo.   Forspoken, será 
um exclusivo de PlayStation 
5 e PC e deverá chegar entre 
fevereiro e abril de 2022.

Ghostwire Tokyo como 
o nome do game já diz, Tó-
quio foi tomada por uma 
força sobrenatural, que fez 
as pessoas desaparecerem, 
mas por alguma razão o pro-
tagonista foi protegido por 
uma entidade e agora deverá 
unir forças vencer este mau. 
O game será um exclusivo 
de PlayStation 5 e irá apro-
veitar todo o poder e velo-
cidade do console para criar 
uma versão deslumbrante e 
assustadora de Tóquio. O 
lançamento de Ghostwire 
Tokyo, esta previsto para o 
outono de 2022.

Deathloop, este que 
entra junto com o jogo ci-
tado anteriormente, como 
últimos jogos exclusivos 
de PlayStation, desenvolvi-
dos pela Bethesda, que foi 
comprada pela Microsoft. O 
jogo gira em torno de repetir 
o mesmo dia varias vezes. O 
protagonista só será liber-
tado deste looping infinito, 

se conseguir abater oito al-
vos em 24h, mas para isso 
o jogador deve estudar seus 
alvos a fim de conseguir 
abate-los o mais rápido pos-
sível, além de se preocupar 
com a misteriosa Juliana, 
esta que por vezes poderá 
ser controlada por um jo-
gador, a fim de atrapalhar o 
protagonista.   Deathloop já 
está disponível.

Por fim o grande anún-
cio foi deixado para o final 
God of War: Ragnarök e o 
adiamento para 2022, ante-
riormente anunciado para 
este ano. O trailer mostra 
Atreus, mais velho, novos 
inimigos, novos aliados e 
nova gameplay. 

O evento também mos-
trou, mais um pouco de 
Marvel Guardians Of The 
Galaxy, um teaser de Mar-
vel Wolverine e Spider-Man 
2 com o anuncio de Venom, 
que será dublado pelo ator 
Tody Todd (Candyman) no 
game. Além de Alan Wake, 
Gran Turismo 7, Uncharted 
4: The Lost Legacy, GTA V 
e Project Eve.

Estes foram os anúncios 
do PlayStyation Showcase 
2021.

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”.

O Evento da PlayStation teve grandes anúncios 
como Star Wars: Knight Of The Old Replublic, 
Deathloop, God Of War: Ragnarök e muito mais

O ciclismo é uma ativi-
dade física que vem cres-
cendo a cada dia, levando 
qualidade de vida e saúde 
aos seus praticantes. A bi-
cicleta depois de sua cria-
ção a mais de 200 anos 
atrás, sempre fez parte do 

imaginário infantil como 
um sonho a ser conquista-
do. Com a evolução deste 
equipamento ao longo do 
tempo ela foi ganhando 
novos contornos e tecnolo-
gia, passando a fazer par-
te da sociedade moderna 

como meio de transporte, 
como equipamento espor-
tivo ou como somente um 
desejo infantil, mas com 
certeza um instrumento 
que leva o homem de um 
lugar ao outro pelo próprio 
esforço.

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

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

PULGAS E
CARRAPATOS?

A GENTE PODE TE AJUDAR!

ENTRE EM CONTATO:

O verão está chegando... saiba 
quais manejos você deve ter com 
seu pet com as altas temperaturas 

Esta semana em toda 
proporção do estado de 
São Paulo viemos obser-
vando uma massa de ar 
quente e umidade relativa 
do ar (baixa) em alerta, 
o que consequentemente 
deixa o tempo mais seco 
devido a falta de chuvas. 
Durante a estação mais 
quente do ano muitos pets 
se sentem incomodados 
pelas altas temperaturas. 

Por isso, alguns cui-
dados são essenciais para 
manter a saúde desses 
animais em dia. Por mais 
que pareça óbvio, sem-
pre vale a pena lembrar. 
Nessa estação é comum 
os animais, principal-
mente os mais peludos, 
ficarem bem desidratados. 
Para garantir que isso não 
aconteça, uma ideia in-
teressante é facilitar esse 
contato espalhando vá-
rias vasilhas de água pela 
casa, assim ele poderá se 

hidratar sem fazer muito 
esforço. O ideal é manter 
a água sempre fresca e 
limpa, mas se você ficar 
fora por muito tempo faça 
a troca ao menos duas ve-
zes por dia e mantenha os 
potes na sombra.

Outro cuidado impor-
tante é evitar passear com 
seu animal entre 10h e 
17h. Mesmo fora desse 
período, dê preferência 
aos locais com árvores, 
sombra, piso frio ou gra-
ma. Se não for possível, 
verifique se a temperatu-
ra do asfalto está supor-
tável. Para saber, faça o 
teste colocando sua mão 
no chão por 20 segundos. 
As patas dos pets são mui-
to sensíveis e poderão es-
quentar rapidamente caso 
a superfície esteja quente 
e, em casos mais graves, 
esse contato pode gerar 
queimaduras. Lembre-se 
também de levar uma gar-

rafinha com água fresca e 
verificar se o animal está 
salivando muito, se isso 
acontecer procure resfria-
-lo com água nas patinhas 
e na boca. 

Assim como nós, os ani-
mais também precisam se 
proteger contra o câncer de 
pele, por isso devem usar 
filtro solar. Existem diver-
sas marcas específicas para 
uso animal no mercado ou 
você pode mandar manipu-
lar a fórmula. A recomen-
dação é aplicar nas partes 
menos cobertas por pelos, 
como pontas da orelha, bar-
riga e nariz, principalmente 
em animais de pelo curto, 
pelagem branca ou de mu-
cosas claras. 

Durante dias com a 
temperatura elevada é nor-
mal os animais diminuírem 
seu ritmo de alimentação. 
Não se preocupe com isso, 
o máximo que você pode 
fazer é oferecer várias por-

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

DIVULGAÇÃO

ções ao dia do alimento 
para ver se ele se come, 
mas se persistir, procure 
o médico veterinário para 
realizar diferenciação de 
demais patologias.

Micoses, piolhos, sar-
nas e parasitas de pele são 
mais comuns no verão. 
Para evitar que o animal 
contraia alguma dessas 
enfermidades, recomen-

da-se que procure o mé-
dico veterinário para in-
formações de prevenção 
adequada para seu pet!! 

É isso pessoal! Nos ve-
mos na próxima edição. 

DIVULGAÇÃO

HeloPandora Maria, Estrela Saviolli e Lua Charlotte Samantha

https://mariaditasenepol.com.br/
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Primavera Verão

Gabriel Lira

IA águia é um pássaro que voa mais de 3.000 metros 
de altura e sempre constrói seu ninho no alto de 
um penhasco. A águia tem graça, independência, 
demonstra liderança, segurança, disciplina, firmeza 
e determinação. Na águia nós enxergamos a 
coragem para alcançar grandes voos.
Você nunca verá uma águia voando ao lado de 
uma arara, ou ciscando como uma galinha. Você 
nunca verá uma águia sendo caça, pois ela nasceu 
caçadora. 
A vida está repleta de araras que se aproximam de 
nós para limitar o nosso voo. Essas araras são as 
pessoas que tentam te diminuir, que criticam a sua 
trajetória, ou menosprezam as suas conquistas. 
Mas, entenda: elas nunca conquistaram nada. 
Seja seletivo! Ande com águias, se afaste das araras.
Abra suas asas e alcance a altura que precisa ficar. 
Não para olhar os outros por cima, mas sim para 
incentivá-las a voarem com você.
As pessoas podem ser um peso ou combustível. Se 
afaste de quem atrasa o seu voo. Escolha as suas 
prioridades e entenda que você não pode conviver 
com águias tento plumagem de galinha.
Ande com quem seja combustível, que te 
impulsione e tire seu melhor. Evolua, foque no seu 
crescimento.
Muitas pessoas vão naturalmente se afastar de você 
quando você focar no seu crescimento, mas não 
se sinta mal por evoluir. Muitas pessoas desistem 
antes de conseguir, mas o próximo obstáculo pode 
ser o último!

Cada estação tem seu brilho 
e já conseguimos observar 
os primeiros sinais que a 
primavera está chegando. 
Mas, não é só o clima e a 
paisagem que começam 
a mudar, as tendências já 
começaram a colorir as 
vitrines das lojas. 
Mas, afinal, como se 
preparar para aproveitar a 
estação mais colorida do 
ano sem errar no look? 
Fica tranquila! 
Selecionamos as cinco 
principais tendências da 
primavera verão 2022. 
Prepare-se para ficar 
por dentro de todas 
composições do momento!

1- A cor laranja:
Cores mais quentes 
sempre estão presentes 
em estações com altas 

temperaturas e o laranja é 
a cor predominante da vez. 
Das passarelas para as ruas, 
dominou as produções e 
destacou-se em diferentes 
versões e tonalidades, 
fazendo sucesso em 
peças monocromáticas e, 
ainda, em detalhes, seja 
nas estampas, seja em 
acessórios que podem 
compor o look. 

2- Estampas florais e 
divertidas:
Que as estampas floridas 
já são tradicionais na 
primavera verão, não é 
segredo e, mais uma vez, 
os looks com estampas 
florais estarão em alta. Além 
das flores, as estampas 
em folhagem, coloridas 
e divertidas, marcaram 
presença nos looks. 

3- Listras coloridas:
As listras já se tornaram um 
clássico da moda, uma vez 
que estão sempre presente 
em formas diferentes em 
todas as estações. Desta 
vez, as listras vieram em 
formato colorido, como 
os looks explorados por 
marcas como Dolce & 
Gabbana durante as 
semanas de moda. Abusem 
e usem sem medo da 
tendência mais clássica 
dessa estação.

4- Transparência:
Essa tendência foi tão 
forte que a estação mudou 
e ela continua em alta. 
Novamente a transparência 
marcou presença nas 
passarelas e em coleções 
de marcas como Dior. 
São peças que transmite 

sensualidade sempre com 
um toque diferenciado.

5- Mangas bufantes:
Tendência que chegou com 
tudo em 2020, continua 
em 2021 e vai permanecer 
forte na primavera verão 
de 2022. Com grande 
destaque das mangas 
bufantes já tradicionais, 
teremos ombreiras mais 
pontiagudas em alta 
também.
 
Tenho certeza que agora 
você já está mais confiante 
para abusar das tendências 
atuais. Lembre-se que 
aqui na @lojapaulasavioli 
você encontra as melhores 
peças e toda variedade de 
tendências para não errar 
na primavera verão 2022! 

Arroz integral x arroz branco
A diferença entre os dois 

são bem pequenas: o arroz 
integral possui um pouco 
mais de fibras e por isso 
para diabéticos eu indico 
sempre comer o arroz inte-

gral. Caso contrário, coma 
o que você gostar mais.

Em relação ao índice gli-
cêmico (IG), o arroz branco 
tem um maior IG. Mas você 
pode diminuir o IG, aumen-

tar a saciedade e lentificar 
a digestão adicionando 
verduras, legumes e prote-
ína nas refeições. Pronto, 
já não importa mais o IG do 
arroz branco.

Em 100g, o arroz bran-
co possui, em torno de 128 
kcal e o arroz integral pos-
sui 123 kcal, a diferença é 
bem pequena, ou seja, ar-
roz branco não engorda e 

nem arroz integral emagre-
ce. Como eu sempre digo, 
um alimento não engorda, 
isoladamente.

Qual arroz você prefere? 
@nutricionistamatheusrondini
CRN 3 - 59921

Paula Savioli 

@institutodamentehumana

O mundo hoje em dia vem em uma evolução astronômica e, junto dele, 
vem todos os desafios a cavalo. Costumamos dizer que, hoje tão ou 
mais importante que os títulos são os resultados que eles nos trazem.
Uma pesquisa realizada pela revista VOCÊ S/A revela que 87% das 
demissões hoje em dia são por problemas comportamentais e apenas 
13% por problemas técnicos, ou seja, o maior índice de desligamento 
hoje se baseia em falta de inteligência emocional.
De acordo com o estudo, 80% dos executivos respondentes afirmaram 
que não contratariam um talento que atenda às competências técnicas, 
mas não às habilidades comportamentais. Ou seja, cada vez mais o 
mercado de trabalho exige do profissional uma inteligência emocional.
Outro estudo revela que em 2019 inteligência emocional estava entre as 
10 competências exigidas para o mercado de trabalho. Com a chegada 
da pandemia em 2020 e 2021, a mesma passou estar entre as três 
principais competências. 
Por este e outros motivos somos hoje um Instituto voltado para o 
treinamento mental com práticas tanto presencias como on-line, 
podendo ser aplicadas em grupo ou individual. Contamos hoje com 
um time de cinco profissionais treinados e capacitados para ampliar e 
atingir o um maior numero de pessoas.
Estamos na cidade e Jaguariúna há 5 anos, impactando e 
transformando vidas, localizados à Av Lauro de Carvalho, 146 B: Novo 
Jaguari. Nas próximas semanas estaremos por aqui trazendo conteúdos 
de qualidade cada semana com um de nossos profissionais.

Liliam Rodrigues                                              
Fundadora e Idealizadora do instituto

Rafael Falanga                                           
Coach/Mentor do instituto

https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Bastidores da Fama: Com Ricky Galvão 

Zorra Total
O embate entre o ex-diretor de humor da Tv Globo, Marcius 
Melhem, e a atriz Dani Calabresa, caminha para ter mais 
um capítulo nos tribunais. Chegou a fase de definição das 
testemunhas no processo que o ator/diretor e roteirista move 
contra a comediante. As atrizes Debora Lamm e Maria Clara Gueiros 
devem depor em favor de Calabresa no processo, e Marcius deve 
apresentar suas provas de áudios e vídeos que alega ter contra 
Calabresa.

A modelo e influenciadora digital Liziane Gutierrez, participante de A Fazenda 13, da 
Record Tv, virou alvo de cyberbullying nas redes sociais desde a estreia do programa, na 
noite de terça-feira, 14. Lizi, como é chamada pelos peões, se submeteu a várias cirurgias 
plásticas e está sendo bastante criticada por sua aparência. As mensagens que circulam 
na web são bastante agressivas. É preciso muito cuidado para falar sobre esse tema que é 
tão recorrente na atualidade e que causa até suicídios.

Zezé Di Camargo inaugurou a policlínica do Hospital do Câncer de Goiânia, com o nome do 
seu pai, na tarde desta quinta-feira, 16, na cidade de Inhumas, em Goiás, e no discurso de 
inauguração não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro dizendo sob os sonhos do 
seu pai para fazer os filhos fazerem sucesso e um dia construir um hospital para ajudar as 
pessoas mais carentes.

O Fogo no Feno em A Fazenda 13
Começou... A primeira prova valendo prêmios do Reality 
da Record Tv foi marcada pela troca de farpas entre Rico 
Melquiades e Solange Gomes. O influenciador não gostou de 
ser eliminado da atividade pela modelo e prometeu indicá-
la à roça... Mas, no intervalo o clima esquentou e quase 
virou agressão de ambas as partes. Após briga feia com Rico, 
Solange chamou o peão de VIADO FEIO e ele a Chamou de 
VÉIA BORÓ ... isso porque o reality está só no começo.

É só festa na Record 
Tv comemorando 
a ascensão com 
o reality show 
apresentado pela 
loira Adriane 
Galisteu. A Fazenda 
13 subiu ao pódio 
e festeja o 1° lugar 
de audiência 
deixando 
Globo e Sbt lá 
pra trás...

Se existe um término de casamento mal 
contado, esse é o de Whindersson Nunes 
e Luísa Sonza. Era um conto de fadas, 
o encontro dos opostos, do côncavo e 
o convexo do Roberto Carlos em uma 
versão do século 21 com casamento 
milionário e de repente acabou... E agora os dois se encontram as escondidas e anima os 
fãs sob uma possível volta do casal.
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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.

• AJUDANTE DE CARGA E DES-
CARGA - fundamental / ajudante 
geral, carga e descarga de madeira 
/ ter bom porte físico / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 8h 
as 17:30h, sábado das 8h as 12h / 
salário R$1407,00 + vale transporte 
+ cesta básica

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

• AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 
-  médio/ com experiência em 
emissão de notas fiscais, fatur-
amento, rotinas adm, pct office, 
informática / horário de trabalho 
de segunda a sexta das 8h as 18h 

/ Salário R$1.324,70 + vale trans-
porte +vale refeição R$ 25,00 por 
dia trabalhado + vale alimentação 
R$ 150,00

• COZINHEIRA - alfabetizada - com 
experiência / cozinhar almoço trivi-
al para 30 pessoas, e serviços gerais 
de limpeza / horário de trabalho 
de segunda a sexta das 7h as 16h/ 
salário R$ 1500,00 + refeição

• DOMÉSTICA - com experiência e 
referencias.

• ELETRICISTA DE AUTOMOV-
EL- horário de trabalho de segun-
da a sexta das 8h as 18h/ salario a 
combinar

• GARÇOM- fundamental / com ou 
sem experiência / horário de tra-
balho de quarta a domingo das 15h 
as 23h /Salário R$ 800,00 + esti-
mativa de gorjeta + vale refeição/ 

Retirada média R$ 1600,00 / local 
de trabalho Holambra

• GERENTE DE LOJA  - médio 
-  com experiência - horário de 
trabalho comercial - Salário R$ 
2500,00 + cesta básica +  vale 
transporte

• MOTORISTA  DE CAMINHÃO 
- fundamental / com experiência / 
CNH D / horario de trabalho 8h as 
17:30h, de segunda a sexta, sábado 
das 8h as 12h / salário R$ 2100.00 
+ Cesta básica + vale transporte

• 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

• PIZZAIOLO - com experiência / 
horário de trabalho de dom a dom 
das 16h as 24h / folgas a combinar 
/ salário R$ 1500,00 + bônus (reti-
rada média de R$ 2350,00) + mora-
dia para a família / local de trabalho 
Santo Antonio de Posse

• PORTEIRO - fundamental -  com 
experiência, informática básica / 
escala 4x2, das 6h as 18h / salário 
R$1452,00 + vale refeição + vale 
transporte + cesta básica

• 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

• 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 - médio - experiência 
com madeira ou material de con-
strução / horário de trabalho das 
8h as 17:30h,sábado ate as 12h / 
salário R$ 1470,00 + comissão + 
cesta básica + vale transporte

• VENDEDOR - médio / com ex-
periência no comercio, para loja de 
suplementos esportivos / horário 
de trabalho de segunda a sexta das 
8h as 18h / Salário R$ 1560,00 + 
comissão + vale alimentação + vale 
transporte

 OPORTUNIDADE:
EXPRESSO METRÓPOLIS CONTRATA: 

Motorista de Ônibus – Habilitação D ou E 
 Ensino Fundamental completo
 Desejável experiência mínima de 6 meses (comprovadas em CTPS) 
 Curso de Transporte Cole�vo de Passageiros e Escolar
 Residir em Jaguariúna, Pedreira, Amparo e Santo Antônio da Posse

 Interessados enviar currículo para 
rhumanos@expressometropolis.com.br com a palavra Motorista no 
campo assunto ou comparecer diretamente ao RH toda quarta-feira,
às 14:00h. Endereço: Rua Testa, n° 291- Jd. São Sebastião – 
Jaguariúna/SP
 Observação: Para realizar o teste prático, é necessário portar 
os documentos pessoais: Currículo, CNH e carteira de trabalho. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 17 de setembro de 2021  à 23 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs 
às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, 
Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 02/2018. O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
 

FUNÇÃO: Recepcionista – Paulínia 
Classificação Candidato 
40º Victoria Cristina Ferreira De Souza      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 17 de setembro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 17 de setembro de 2021 à 23 de setembro de 2021, no horário das 09:30hs 
às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, para entrega dos documentos necessários a admissão (CTPS, 
Cópia CPF/RG/Comprovante de Endereço/Titulação/Carteira Funcional/Título de Eleitor/01 fotos 3x4). Após a 
entrega da documentação e estando em ordem, o candidato deverá no mesmo período acima, comparecer 
ao SEESMT – Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho - Departamento de 
Segurança, localizado na Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda – Holambra - SP  ou no local informado pela 
Diretoria Administrativa, devendo em seguida, com a apresentação do ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, dirigir-se à Coordenação Geral do CISMETRO, na sede do consórcio, para que sejam ultimados 
os atos de contratação. Os candidatos convocados para a contratação obrigam-se a declarar por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias, a contar desta convocação se aceita ou não assumir o cargo para o qual foi 
selecionado, na forma do que prevê o Edital do Processo Seletivo nº 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
57º Giovana Caroline Cavalcanti Santi  

 
Holambra, 17 de setembro de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
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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:

PEDRO HENRIQUE ALDEMANI e SILMA-
RA DE SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, operador de máquina, divorciado, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 28 de janeiro de 
1994, residente e domiciliado na Rua São João 
da Boa Vista, Nº 171, Jardim Roseira, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de CARLOS ALEXANDRE 
ALDEMANI e de MARCIA MARIA MEN-
DONÇA ALDEMANI. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, vendedora, solteira, nascida em 
JAGUARIÚNA, SP, no dia 25 de novembro 
de 1985, residente e domiciliada na Rua São 
João da Boa Vista, Nº 171, Jardim Roseira, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de JOÃO ANTUNES 
DE SOUZA e de MARIA APARECIDA DE 
JESUS SOUZA. 

MARCELO APARECIDO RUIZ e ANA PAU-
LA MELLO BIANCHINI. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, eletromecânico, solteiro, nascido 
em NOVA ESPERANÇA, PR, no dia 03 de 
maio de 1974, residente e domiciliado na Rua 
Aleixo Antônio Munhoz Castanho, Nº 160, 
Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de MANOEL NILTO RUIZ MARTINS e de 
MERCEDES GALVEZ MARTINS. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, técnica em enfermagem, 
viúva, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
16 de dezembro de 1978, residente e domicilia-
da na Rua Aleixo Antônio Munhoz Castanho, 
Nº 160, Vila Jorge Zambon, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de DAVÍ DE MELLO e de MARIA 
REGINA DE SOUZA MELLO. 

AGUINALDO MORAES DOS SANTOS e 
JOICE CRISTINA PEREIRA. Ele, de nacio-
nalidade Brasileira, motorista, solteiro, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 12 de fevereiro 
de 1980, residente e domiciliado na Estrada Ju-
dite dos Santos Pinto, Nº 695, Jardim Cruzeiro 
do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de BENEDI-
TO FLAUZINO DOS SANTOS e de NADIR 
MORAES DE OLIVEIRA SANTOS. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, auxiliar de produção, 
solteira, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
21 de março de 1986, residente e domiciliada 
na Estrada Judite dos Santos Pinto, Nº 695, Jar-
dim Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de FELICIANO PEREIRA FILHO e de SUELI 
ALVES. 

FERNANDO DE MENESES SANCHES AU-
GUSTO e IZAELEN DE MOURA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, operador de 
máquina, solteiro, nascido em MATÃO, SP, 
no dia 24 de junho de 1994, residente e domi-
ciliado na Rua Bernardino, Nº 1015, Jardim 
Elisa, JAGUARIÚNA, SP, filho de MAURO 
AUGUSTO e de LUZINETE DE MENESES 
SANCHES AUGUSTO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, analista de monitoramento, solteira, 
nascida em BELÉM, PA, no dia 01 de agosto 
de 2000, residente e domiciliada na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Recanto Camanducaia, JAGUA-
RIÚNA, SP, filha de JUCIMAR LOPES DA 
SILVA FILHO e de VANUZIA DE MOURA 
DA SILVA. 

GABRIEL TRINDADE MARIANO e CATA-
RINE DE PAIVA CÉLIO. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em 
ARCEBURGO, MG, no dia 04 de setembro de 
1985, residente e domiciliado na Rua Dois, Nº 
353, Vila Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
DIVINO MARIANO e de CECILIA TRIN-
DADE MARIANO. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, Fisioterapeuta, solteira, nascida em 
MOCOCA, SP, no dia 10 de outubro de 1986, 
residente e domiciliada na Rua Dois, Nº 353, 
Vila Guedes, JAGUARIÚNA, SP, filha de JU-
LIO CESAR CÉLIO e de MARINA TRILHO 
PAIVA CÉLIO. 

JOSÉ JOÃO IRMÃO e DEUSIENE SOARES 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
pedreiro, divorciado, nascido em NOVA OLIN-
DA, PB, no dia 25 de abril de 1969, residente e 
domiciliado na Rua Eurico Lucilo Bergamasco, 
Nº 268, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de JOÃO JOSÉ DA SILVA e de FRAN-
CISCA ANTONIA DA CONCEIÇÃO. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, cozinheira, solteira, 
nascida em SÃO JOSÉ DE CAIANA, PB, no 
dia 20 de maio de 1969, residente e domicilia-
da na Rua Eurico Lucilo Bergamasco, Nº 268, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
GABRIEL SOARES DA SILVA e de ELVIRA 
SALVIANO DA SILVA. 

DIEGO ROBERTO GÓES e TAMARA APA-
RECIDA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionali-
dade Brasileira, engenheiro, solteiro, nascido 
em CAMPINAS, SP, no dia 21 de setembro 
de 1989, residente e domiciliado na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de MAURO ROBERTO GÓES e de PAL-
MIRA DA SILVA GÓES. Ela, de nacionalidade 
Brasileira, analista de vendas, solteira, nascida 
em AMPARO, SP, no dia 25 de maio de 1988, 
residente e domiciliada na Rua Pedro Lana, Nº 
359, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha de ISI-
DORO DE OLIVEIRA e de MARIA LUIZA 
MARCATTO DE OLIVEIRA. 

VITOR ANGELO MARTINS FRANCESCHI-
NI e SIMONE HAERBE. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, administrador de empresas, divor-
ciado, nascido em JAGUARIÚNA, SP, no dia 
29 de março de 1970, residente e domiciliado 
na Rua Tonini, Nº 151, Núcleo Urbano Parque 
Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filho de PLI-
NIO FRANCESCHINI e de FLORINDA DA 
CONCEIÇÃO MARTINS FRANCESCHINI. 
Ela, de nacionalidade Brasileira, contadora, di-
vorciada, nascida em SÃO PAULO, SP, no dia 
02 de janeiro de 1973, residente e domiciliada 
na Rua Tonini, Nº 151, Núcleo Urbano Parque 
Ana Helena, JAGUARIÚNA, SP, filha de OR-
LANDO HAERBE e de ZILMA HAERBE. 

MARCIO ROBERTO PEREIRA e DANIELE 
APARECIDA MARTINS. Ele, de nacionalida-
de Brasileira, paisagista, solteiro, nascido em 
CAMPINAS, SP, no dia 08 de dezembro de 
1975, residente e domiciliado na Rua Marechal 
Floriano Peixoto, Nº 519, Jardim Berlim, JA-
GUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO CLOVIS 
PEREIRA e de REGINA APARECIDA NUNES 
PEREIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, do 
lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 
21 de junho de 1984, residente e domiciliada na 
Rua Marechal Floriano Peixoto, Nº 519, Jardim 
Berlim, JAGUARIÚNA, SP, filha de  e de ZIL-
DA APARECIDA MARTINS DA SILVA. 

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

JAGUARIÚNA, 16 de setembro de 2021.





          
  


              
             


 

 













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

