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Cidades do interior 
paulista ganham 
plataforma inédita 
para apoiar retomada 
do turismo

Neste sábado, 02, é realizado o 1o evento 
das Empreendedoras do Século XXI

Lixeiro Maromba é Top 01 no 
Mens Physique estreantes

O Jaguariúna Rodeo Festival 
2021 é o primeiro evento gran-
de com público em pé no estado 
de São Paulo desde o início da 
pandemia da Covid-19. O rodeio 

retorna com protocolos específi-
cos relacionados ao coronavírus, 
mas, ao mesmo tempo, mostra, 
pela primeira vez, uma rotina 
praticamente igual à que o públi-

co estava acostumado a ver em 
eventos deste porte antes de mar-
ço de 2020.    
     
               Página 3

Neste sábado, 02, acontece 
o 1º evento das Empreendedo-
ras do Século XXI que reunirá 
cerca de 16 expositoras, música 

ao vivo e público em geral com 
todos os protocolos de saúde 
contra a Covid-19. Este evento 
foi idealizado para empoderar 

as mulheres empreendedoras 
da cidade. 
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A pandemia afetou diversos negócios no 
mundo, entre eles, o turismo. Pessoas que ti-
nham viagens marcadas foram obrigadas a 
cancelar ou adiar seus planos, não sabendo 
quando a situação seria normalizada.
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O morador de Jaguariúna, 
Daniel Gomes, conhecido pelo 
arroba Lixeiro Maromba, tinha 
o sonho de competir no fisicul-

turismo. Para quem treina e leva 
o esporte a sério, esse é um mo-
mento único.
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Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, Barões e outros artistas 
são confirmados para o Rodeio de Jaguariúna

Daniel Gomes treina na Rsport Academia

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Idealizadores da plataforma no Sítio Joeljer

DIVULGAÇÃO

Governo de SP autoriza construção de 312 
imóveis do programa nossa casa-preço 
social em Jaguariúna neste sábado

Das 312 unidades, 122 serão destinadas obrigatoriamente a famílias com renda de até três salários mínimos

Neste sábado, 02, acontece 
o 1º evento das Empreendedo-
ras do Século XXI que reunirá 
cerca de 16 expositoras, música 
ao vivo e público em geral com 

todos os protocolos de saúde 
contra a Covid-19. Este evento 
foi idealizado para empoderar 
as mulheres empreendedoras da 
cidade.

A idealizadora, Vitória Sa-
violli, proprietária da loja Paula 
Saviolli, conta que o evento era 
para ser realizado em alusão ao 
Dia Internacional da Mulher, em 

março, mas a pandemia atrasou 
os planos. “Este dia às vezes é 
visto de maneira errônea e frágil 
e com o evento eu quis trazer o 
empoderamento feminino. In-

clusive a data surgiu por conta de 
mulheres dentro de uma empresa 
que buscavam sua independên-
cia”, explica.
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O evento funcionará 
com a capacidade 
normal de público

Jaguariúna supera 2,2 mil postos de 
trabalho criados em 2021

Teatro Municipal de Jaguariúna recebe 
standup de Afonso Padilha

Polo de transformação e inovação digital 
inaugura sede em Amparo
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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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Depois de todas as restrições impos-
tas pela pandemia da Covid-19 as coi-
sas começam a voltar ao normal. Antes, 
quarentena, isolamento e distanciamento 
social, uso de máscara e álcool em gel. 

Agora, com o avanço da vacinação, a 
quarentena, isolamento e distanciamen-
to social são coisas que não existem 
mais. As pessoas estão se sentindo mais 
confiantes para voltar a viver.

O uso de máscara e álcool em gel 
continua sendo uma prevenção válida 
e necessária em todos os lugares, até 
que todos os brasileiros sejam imuniza-
dos ou segunda ordem da Organização 

Mundial da Saúde (OMS).
No Estado de São Paulo, o primeiro 

grande evento que acontece após todo 
esse período é o Jaguariúna Rodeo Fes-
tival. A cidade bonita por natureza será 
palco e modelo para os demais eventos. 

A organização, comitê de saúde do 
estado e demais envolvidos estão con-
fiantes e estabelecendo regras para a 
participação do público (matéria com-
pleta nas páginas a seguir). O fato é que 
essa é uma importante decisão que vai 
impactar positivamente o setor de even-
tos que sofreu tanto desde o início da 
pandemia.

EDITORIAL
Setor de eventos ganha ânimo
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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*

Em algum momento já passamos por 
situações conflitantes em nossas vidas 
a ponto de não entendermos os nossos 
sentimentos e emoções, sem conseguir 
entender o que de fato está acontecendo. 
Não vemos saída e só restam dúvidas e 
desconfianças. Para nos ajudar a resol-
ver essas questões e compreender qual 
a razão para esses sentimentos confusos 
precisamos contar com o auxílio de um 
psicólogo, que, através da abordagem 
psicanalítica, ajuda às pessoas na busca 
pelo autoconhecimento. 

A psicanálise preocupa-se em enten-
der como funciona à mente humana par-
tindo do princípio de que muitos proces-
sos psíquicos são inconscientes. Segundo 
a literatura psicanalítica, nossas emoções, 
sentimentos e atitudes, são resultado de 
fatores dos quais não temos consciência, 
durante às sessões de análise o paciente 
conhece melhor sua mente e consegue 
identificar o motivo de seus conflitos 
interno. Na psicanálise o sujeito é visto 
como um todo. Não são considerados so-
mente os sintomas e circunstâncias atuais, 
mas é feito um acompanhamento, muitas 
vezes, durante alguns anos para observar 
suas reações diante de várias situações 
e também suas relações interpessoais. A 
terapia psicanalítica estimula o sujeito a 
reconhecer seus sentimentos e emoções 
através do autoencontro, a aceitar suas 
limitações e elaborar suas questões mal 
resolvidas. É também uma oportunidade 

para o aprimoramento de seus pontos for-
tes permitindo sua transformação interior. 
O sujeito ao se enfrentar aprende a aceitar 
seu Eu verdadeiro, lidando melhor com 
sua própria incompletude e imperfeições 
e encontra possibilidades para eliminar 
seus conflitos existenciais e sintomas que 
lhe causam sofrimento. 

Em se tratando de psicanálise, logo nos 
vem em mente o retorno ao passado para 
entender o presente. Porém, nem sempre 
acontecimentos vividos na infância ou a 
influência dos pais têm reflexos diretos 
em nossas atitudes. É necessário entender 
o problema e identificar à origem, se tem 
a ver com o passado ou pertence ao pre-
sente e tratá-lo de acordo com a demanda 
em questão, sempre respeitando às condi-
ções do paciente em falar sobre determi-
nado assunto.  

O tratamento psicanalítico não se pro-
põe a tratar somente de distúrbios psíqui-
cos, mas também é válido para pessoas 
que procuram se conhecer melhor e bus-
car novas perspectivas.  

Quando pensamos em psicanálise nos 
vem à imagem do paciente no divã con-
versando com o psicólogo, mas nem sem-
pre é assim. O paciente senta em uma ca-
deira ou poltrona confortável e fala frente 
a frente com o psicólogo. Tudo baseado 
em uma relação de respeito e confiança 
entre ambos. Com o auxílio do psicólo-
go o paciente se volta para dentro e ten-
ta descobrir às causas de seu sofrimento 

psíquico, suas atitudes e sensações. Des-
sa forma contribui para que o objetivo 
da análise seja alcançado. Psicólogo e 
paciente não precisam necessariamen-
te ser amigos. Porém, para o tratamento 
ser eficaz, é importante que a relação seja 
próxima, principalmente no que se refe-
re à confiança. É fundamental que haja 
sinceridade e disponibilidade por parte 
do paciente para falar livremente sobre 
situações de sua vida, seus sentimentos, 
suas fantasias, sua história. O profissional 
através de uma escuta ativa poderá des-
vendar o que leva o paciente a apresentar 
certos desequilíbrio. A partir daí inicia-se 
o tratamento e, assim, o sofrimento psí-
quico pode ser amenizado. A terapia leva 
o paciente, na maioria das vezes, a resul-
tados satisfatórios e melhora significati-
vamente a qualidade de vida do mesmo. 

Ao compreender à psicanálise como 
uma ciência a parte da psicologia vê-se 
que o modelo psicanalítico e o emprego 
desse termo podem ter mais de um sig-
nificado. Isto é, pode ser tanto o método 
terapêutico usado para tratar doenças psí-
quicas, quanto o procedimento de inves-
tigação em que esse método se baseia. 
Ademais, ela pode ser entendida como o 
acúmulo sistemático de conhecimento so-
bre à mente humana. 

 Sigmund Freud, definiu à psicanálise 
da seguinte forma: “Um procedimento 
para a investigação dos processos men-
tais que, de outra forma, são praticamente 

inacessíveis; um método baseado nesta 
investigação para o tratamento de pro-
blemas psicológicos; uma série de con-
cepções psicológicas que se somam, para 
formar progressivamente uma nova disci-
plina científica. 

Através da análise essa investigação 
busca pensamentos, sentimentos, emo-
ções, fantasias e sonhos. Esse método se 
baseia na investigação da pessoa, buscan-
do entender o que existe em seu incons-
ciente, assim, identificando seus traumas, 
emoções, recalques, sentimentos, etc. 
Dessa forma, pode-se usar para tratar neu-
roses, histeria, psicoses e outras doenças 
psíquicas. O método de investigação bus-
ca evidenciar significado inconsciente das 
palavras, atos e produções imaginárias.  

A experiência psicanalítica ensina que 
o sujeito “engendrado em suas estratégias 
mortíferas de recuperação do essencial 
perdido, encontra na ordem do discurso 
a via possível para atravessar a vida”. As-
sim, é esperado que ele se engendre cada 
vez mais nessa certeza de uma satisfação 
garantida. O que vemos, porém, é ao con-
trário, uma insatisfação cada vez mais 
crescente sobretudo naqueles que chegam 
a análise.  

 Sandra R. Ribeiro 
Psicóloga Clínica / psicoterapeuta / 
Plantão Psicológico 
CRP: 06/128296 
Contato: (19) 978074249 

Tratamento psicanalítico 

Lembro-me agora do casarão da Floria-
nópolis, alicerces em pedra e porões mui-
to altos e ventilados em todas as laterais 
para conservar as vigotas e os assoalhos. 
Madeira de lei. Quando eram lavadas, as 
senhoras tiravam as brasas do fogão a le-
nha, deitavam-nas em uma tampa de latão. 
Cobriam-nas com galhos de eucalipto per-
fumado e jogavam colheradas de açúcar 
sobre eles. A fumaça expulsava os insetos 
e pernilongos e incensando, perfumava a 
casa. Este cheiro da infância inunda uma 
vida inteira. Manhãs em que a saída da 
cama era surpreendida pela faina materna 
do torrar do café no quintal. O torrador era 
girado manualmente em uma trempe por 
sobre o fogo donde desprendia singular 
aroma, quando se verificava o ponto do 
mesmo. Os grãos torrados eram moídos na 
cozinha, a água fervente aguardava o pó. 
Degustava-se o café com o pão caseiro co-
berto com a nata do leite...  Nos quartos 
havia móvel em madeira nobre entalhado 
com várias gavetas encimado por uma pe-

dra de mármore, geralmente de Carrara, 
com espelho de cristal bisotado. Eram os 
lavatórios. Sobre elas usava-se jarro e ba-
cia de porcelana pintada ou de prata. Ha-
viam cômodas com gavetões de carvalho, 
imbuia. Guarda-roupas e Camiseiras de 
cerejeira, Bancos de jacarandá. Madeira 
de lei, maciça, com perfume que repelia o 
cupim. Mobília austríaca, móveis de cana 
da Índia com palhinha. Nos casarões an-
tigos mais simples da vila, em geral, até 
meados do século XX, não havia banhei-
ro interno. Eles foram construídos poste-
riormente. Sanitários internos possuíam as 
casas com reservatórios cuja água chegava 
através de bomba manual ou de motor elé-
trico, então a água era canalizada. Cons-
truía-se banheiro anexo ao casarão. Nessas 
casas em que não havia chuveiro elétrico, 
aproveitava-se o aquecimento do fogão a 
lenha. No local onde se queimava a lenha, 
em suas laterais passavam-se voltas de 
cano de ferro que conduzia a água quente 
ao chuveiro. Nas demais casas, puxava-se 

a água do poço, com a força dos braços, 
manualmente, girando aquele cilindro de 
madeira ou de ferro com manivela onde se 
enrolava a corda, subindo o balde cheio de 
água. Havia, além do rancho do poço, la-
trinas construídas por sobre fossas negras, 
no fundo dos quintais.  Uma ou outra casa 
possuía geladeira importada no começo da 
década de cinquenta. Geralmente “Frigi-
daire”. Apareceram os primeiros fogões a 
querosene, depois a gás “Bertoni”, “Cos-
mopolita” substituindo, aos poucos, o fo-
gão a lenha. Geladeiras e os citados fogões 
foram generalizando-se no final dessa dé-
cada de 1950, aqui, no novo município. 
Geladeira popular “Clímax”. Toda famí-
lia adquiria um pinguim de louça ou uma 
fatia de melancia colorida para enfeitar a 
geladeira, com toalha de crochê ou similar 
tecida em casa. A iluminação pública era 
feita com lâmpadas incandescentes de fra-
ca luminosidade. Os postes com braços de 
luz eram de ferro. Depois surgiram aque-
les de tronco de eucalipto tratados com 

óleo para maior durabilidade. Quando se 
recolhia para dormir, ouvia-se o ciciar dos 
insetos, o tique-taque do relógio da sala, 
o soar do sino da igreja, o apito do trem 
noturno. Aspirava-se o perfume dos ma-
nacás e das damas- da -noite, Camélias. 
Havia muitas árvores, pouco espaço calça-
do, dormia-se com portões baixos destran-
cados. Tudo concorria para a chegada de 
sono tranquilo. Cruzávamos as mãos e re-
závamos um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. 
Os Pais rezavam o rosário no quarto, an-
tes de dormir. Nas casas era comum haver 
um oratório com os santos da devoção, em 
dias especiais de novena acendia-se a lam-
parina com óleo de cozinha. Nossa mãe 
vinha beijar-nos e arrumar-nos na cama, 
prender os arranjos debaixo do colchão e 
nos dizia: “Durma com todos os anjinhos 
e santinhos do céu!”

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

Os casarões – usos e costumes da Vila

Opinião
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DIVULGAÇÃO

Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, Barões e outros artistas são confirmados para o Rodeio de Jaguariúna

O evento funcionará com a capacidade normal de público

1º evento das Empreendedoras do Século XXI é neste sábado, 02

Polo de transformação e inovação digital inaugura sede em Amparo
Amparo

O Jaguariúna Rodeo 
Festival 2021 é o primeiro 
evento grande com públi-
co em pé no estado de São 
Paulo desde o início da 
pandemia da Covid-19. O 
rodeio retorna com proto-
colos específicos relaciona-
dos ao coronavírus, mas, ao 
mesmo tempo, mostra, pela 
primeira vez, uma rotina 
praticamente igual à que o 
público estava acostumado 
a ver em eventos deste por-
te antes de março de 2020.

Durante quatro dias de 
evento, a organização pre-
vê um público de 100 mil 
pessoas. Entre as atrações, 
estão Barões da Pisadinha e 
Zé Vaqueiro com os hits “Tá 
Rocheda” e “Volta Comigo 
BB”, respectivamente. Sócio 
Diretor do Grupo DVT, que 
organiza o evento, Gui Mar-
coni comenta o cenário atual 
festival com a pisadinha

“A pisadinha há tempos 
dita a cena musical no nor-
deste e fico muito feliz que 
estejam com a gente nesse 
momento! Temos certeza 

Neste sábado, 02, acon-
tece o 1º evento das Empre-
endedoras do Século XXI 
que reunirá cerca de 16 ex-
positoras, música ao vivo 
e público em geral com 
todos os protocolos de saú-
de contra a Covid-19. Este 

evento foi idealizado para 
empoderar as mulheres 
empreendedoras da cidade.

A idealizadora, Vitória 
Saviolli, proprietária da loja 
Paula Saviolli, conta que o 
evento era para ser realizado 
em alusão ao Dia Interna-

cional da Mulher, em mar-
ço, mas a pandemia atrasou 
os planos. “Este dia às vezes 
é visto de maneira errônea 
e frágil e com o evento eu 
quis trazer o empoderamen-
to feminino. Inclusive a data 
surgiu por conta de mulhe-

res dentro de uma empresa 
que buscavam sua indepen-
dência”, explica.

Mesmo com o atraso, 
a ideia do evento perma-
neceu viva e junto com a 
fisioterapeuta Jessica que 
desenvolveu papel impor-

tante para a realização do 
evento, desde julho uma 
nova data foi agendada. A 
exposição ocorre no Hotel 
Jaguary (antigo Bar Brah-
ma) – Rua Amazonas, nº 4, 
neste sábado, 02, das 13h 
às 18h. 

Projetos
A ideia de Vitória é 

tornar as empreendedo-
ras conhecidas e tem tra-
balhado nisso. Por isso, 
grupo já tem outros even-
tos pré-agendados para 
este ano.

A sede do Polo de 
Transformação e Inova-
ção Digital do Circuito das 
Águas Paulistas foi inau-
gurada na noite da quinta-
-feira, 30, em Amparo.  O 
prédio que abriga as insta-
lações do Polo fica dentro 
do Centro Universitário 
Amparense (UNIFIA).

O evento de inaugura-
ção contou com a presen-
ça do presidente do Polo 
de Transformação e Ino-
vação, Daniel Pellegrini, 
com o prefeito de Amparo, 
Carlos Alberto, o prefei-
to de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, o prefeito de Águas 
de Lindóia, Gil Helou, o 
prefeito de Lindóia, Lu-
ciano Lopes, o vice-pre-
feito de Socorro, Henrique 
César e o diretor do grupo 
Unieduk, Flavio Pacetta. 

O secretário de desenvol-
vimento econômico re-
gional do Estado de São 
Paulo, Marco Vinholi, par-
ticipou de forma online da 
cerimônia.

De acordo com o pre-
sidente do Polo, Daniel 
Pellegrini, esse momen-
to representa um marco 
divisório para o Circuito 
das Águas Paulistas. “O 
futuro chegou e nós que-
remos que os municípios 
acompanhem a gente nes-
sa jornada. Esse aqui não 
é apenas um espaço físico 
com uma excelente estru-
tura, esse é um espaço para 
a criação, para a inovação 
e para a transformação”, 
destaca o presidente.

A sede do Polo de 
Transformação e Inova-
ção Digital conta com 

uma enorme estrutura 
de computadores, salas 
de reunião e salas de co-
-working, além de ofere-
cer cursos de capacitação 
voltados à demanda da 
economia da região. Os 
cursos serão relacionados 
à tecnologia, inovação e 
empreendedorismo, numa 
parceria entre a iniciativa 
pública e privada.

O prefeito de Amparo, 
Carlos Alberto, celebrou 
a instalação do Polo de 
Transformação e Inovação 
Digital na cidade e afirmou 
que esse é um grande passo 
para o desenvolvimento de 
toda a região. “A chegada 
do Polo de Transforma-
ção e Inovação Digital tra-
rá muitos benefícios para 
Amparo e revolucionará 
o mercado de trabalho da 

região, atraindo novas em-
presas, startups e incubado-
ras. A sede irá oferecer cur-
sos de capacitação, numa 
parceria entre a faculdade e 
os municípios da região, e 
apoiará a execução de pro-
jetos de toda a comunidade 
para a descoberta de novas 
vocações e oportunidades”, 
diz o prefeito.

Durante a cerimônia de 
inauguração o presidente 
do Polo também anunciou 
um investimento de quase 
R$50 milhões em capa-
citações, turismo, feiras e 
eventos, startups e rodadas 
de investimentos já para o 
próximo ano. Para o prefei-
to de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, esses investimentos 
serão essenciais neste mo-
mento de retomada econô-
mica. “Os municípios estão 

preparados para começar a 
trabalhar em parceria com 
o Polo. Estamos em sinto-
nia e animados com esse 
projeto. Vamos atuar juntos 
para buscar soluções tec-
nológicas que beneficiem 
cada vez mais a vida da po-
pulação”, avalia Reis.

Já o vice-prefeito de So-
corro, Henrique César, dis-
se que essa é a chance ideal 
para impulsionar a econo-
mia da região.“Somos uma 
região forte e comprometi-
da com o progresso. Todos 
os setores da nossa eco-
nomia serão beneficiados 
com esse investimento”, 
diz César. 

O polo integrará, nas 
áreas de transformação di-
gital e inovação, os nove 
municípios do Circuito das 
Águas: Águas de Lindoia, 

Amparo, Holambra, Jagua-
riúna, Lindoia, Monte Ale-
gre do Sul, Pedreira, Serra 
Negra e Socorro.

Conforme o secretário 
de desenvolvimento regio-
nal do Estado de São Paulo, 
Marco Vinholi, o Polo de 
Transformação e Inovação 
Digital funcionará como 
um fomentador de opor-
tunidades na região. “O 
Governo do Estado de São 
Paulo quer dar voz, atenção 
e visibilidade para as boas 
ideias e para as boas inicia-
tivas. Também queremos 
que o Polo com toda a sua 
expertise e estrutura ajude a 
gente a implantar o progra-
ma “Cidades Inteligentes” 
na região. Com essas fer-
ramentas, nós vamos cons-
truir um estado ainda mais 
forte”, destaca Vinholi.

‘Passaporte da vacina’ obrigatório, testes 
dispensados e sem distanciamento

O único protocolo obrigatório para ir ao Rodeio de Jaguariúna será estar 
com a cobertura vacinal completa. A determinação, inclusive, se estende 
também, além do público, a funcionários, artistas e staff. O distanciamento 
social e a apresentação de testes negativos não serão necessários. A obri-
gação do uso de máscaras, no entanto, ainda será avaliada.
As regras foram definidas em reunião entre os organizadores do evento, 
governo de São Paulo - por meio da Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional - além da Prefeitura de Jaguariúna, Vigilância Sanitária Estadual e 
membros do comitê de especialistas que assessora o Executivo do estado 
nos assuntos relacionados à Covid-19.
A ideia é realizar um evento praticamente nos moldes dos anos anteriores, 
sem a necessidade de protocolos rígidos, para valorizar a eficácia da vaci-
nação. O recinto da festa, por exemplo, será igual às outras edições e terá 
os mesmos espaços: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull, Open 
Super Bull e Camarote Brahma. Não haverá limitação de circulação.

de que, combinados aos 
demais ritmos e artistas da 
lista, tornarão única essa 
edição do Jaguariúna Ro-
deo Festival. Será históri-
co. Jorge e Matheus, que 
já “são de casa” — a dupla 
participa do festival há 13 

edições — também estão 
confirmados”

Gusttavo Lima, Marília 
Mendonça, Pedro Sam-
paio, Felipe Araújo, Zé 
Neto e Cristiano, Dennis, 
Henrique e Juliano, JetLag 
e Gustavo Mioto comple-

tam o line-up. Os ingressos 
já estão à venda.

Vai ter prova de montaria?
Apesar do calendário 

oficial do campeonato não 
ter sido cumprido por conta 
da suspensão dos eventos, 

algumas etapas pontuais 
já foram realizadas neste 
ano. O Rodeio de Barretos, 
em agosto, não pôde fazer 
a festa com público, mas 
promoveu uma transmissão 
pela internet com shows e 
provas de montaria.

A expectativa da organi-
zação do evento em Jagua-
riúna é sediar uma etapa de 
PBR, principal modalidade 
do mundo de montaria em 
touros, e outra da ANTT, 
associação responsável pe-
los três tambores.

Destaque
Governo de SP autoriza construção de 312 imóveis 
do programa nossa casa-preço social em Jaguariúna neste sábado
Das 312 unidades, 122 serão destinadas obrigatoriamente a famílias com renda de até três salários mínimos

O Governo de São Pau-
lo autoriza neste sábado, 
dia 2 de outubro, a cons-
trução de um novo empre-
endimento habitacional na 
modalidade Nossa Casa-
-Preço Social, em terreno 
localizado no Jardim Dona 
Irma, em Jaguariúna. O 
local receberá 312 aparta-
mentos com dois dormitó-
rios. O evento contará com 
a presença do vice-gover-
nador de São Paulo, Ro-
drigo Garcia, e do prefeito 
Gustavo Reis. 

“Jaguariúna foi a pri-

meira cidade a ser contem-
plada com esse programa 
em todo o Estado e agora 
será uma das primeiras 
a assinar contrato para a 
construção das moradias. 
Para mim, é uma grande 
alegria poder realizar esse 
projeto tão importante 
para a cidade, junto com o 
Governo do Estado”, disse 
o prefeito Gustavo Reis.

Os apartamentos terão 
44,87 m² de área privati-
va. Das 312 unidades, 122 
serão destinadas obrigato-
riamente a famílias com 

renda de até três salários 
mínimos pelo preço social 
de R$ 100 mil. As demais 
unidades serão comerciali-
zadas a preço de mercado. 

O contrato entre a pre-
feitura de Jaguariúna e a 
incorporadora Terra Nova, 
vencedora da licitação para 
edificação das unidades, 
será assinado às 11h, no 
local do futuro empreendi-
mento, e também contará 
com a presença do secre-
tário executivo de Estado 
da Habitação, Fernando 
Marangoni.  Também será 

autorizada a concessão de 
subsídio no valor de R$ 
7,8 milhões para auxiliar 
as famílias a quitarem o fi-
nanciamento.

SERVIÇO:
Autorização e assinatura 
de contrato do Programa 
Nossa Casa-Preço Social 
em Jaguariúna
Local: Rua Tomaz Jasso, 
s/nº, Jardim Dona Irma
Horário: 11h

(Com informações do 
Governo do Estado de SP)

IVAIR OLIVEIRA

Terreno localizado no Jardim Dona Irma, em Jaguariúna

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Reinauguração Cybelar
Nesta semana, a fim de reafirmar o comprometimento em oferecer o 
melhor para seus clientes, a Cybelar reinaugurou a unidade Jaguariúna 
na Rua Alfredo Engler. A loja é maior, mais moderna e está repleta de 
novidades e facilidades de pagamento: além do crediário próprio, a 
Cybelar tem um cartão de crédito que possibilita compras em até 20x 
sem juros.
A Cybelar está há mais de 45 anos no mercado e tem cerca de 75 lojas. 
Para reforçar a marca, algumas unidades estão passando por processo 
de transformação, como a unidade de Jaguariúna. 
Para a gerente da unidade, Cris, a mudança era uma necessidade e um 

sonho. “O espaço é bem melhor e a localização também. Está muito 
atrativo e acessível para o cliente. A expectativa está boa tanto para 
vendas quanto para a satisfação dos clientes”, diz.
O supervisor, Alex, comenta que com a reinauguração a loja traz 
produtos mais tecnológicos e modernos acompanhando o mercado. 
“Conseguimos trazer uma loja melhor e mais competitiva no mercado”, 
acrescenta.
Prestigiaram o a reinauguração os clientes Cybelar; o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, João Rodrigues; e 
comunidade em geral. Confira alguns cliques deste momento.
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Prefeitura já restaurou 
iluminação em 290 pontos

Cidades do interior paulista ganham plataforma inédita para apoiar retomada do turismo

Cerca de 40% dos bairros já receberam manutenção nos postes

 Artur nogueira

 Campinas

5

Em apenas seis dias de 
trabalho, a Prefeitura de 
Artur Nogueira, por meio 
da secretaria de Adminis-
tração e com o apoio da 
secretaria de Obras e Ser-
viços, já restaurou a ilumi-
nação em 290 pontos do 
município. Desde que os 
trabalhos foram iniciados, 
na quinta-feira, 23, cerca 
de 40% dos bairros já re-
ceberam manutenção nos 
postes. 

Segundo o Poder Exe-
cutivo Municipal, foi rea-
lizado um levantamento de 
todos os pontos e bairros 
que necessitam de reparos. 
A previsão de conclusão 
do trabalho em todo o mu-
nicípio, segundo a empre-

sa prestadora do serviço, é 
de 20 dias a um mês.

A manutenção envol-
ve troca de lâmpadas, re-
lés, reatores, cabos, base 
e, caso seja necessário, 
também está sendo feita a 
troca de braços das lumi-
nárias. A restauração está 
sendo realizada sempre 
das 18h às 5h, onde cerca 
de 70 pontos têm a ilumi-
nação restabelecida por 
noite.

Economia de R$11,7 mil 
O contrato regia a ma-

nutenção das lâmpadas em 
Artur Nogueira era feito 
via Consórcio Intermunici-
pal para o Desenvolvimen-
to Sustentável (Condesu), 

antigo Consab, por uma 
empresa terceirizada, cujo 
valor mensal era de R$ 
58.301,88 e poderia chegar 
a R$88 mil com reajustes. 
No entanto, esta não esta-
va oferecendo serviços e 
atendimento de qualidade 
à população na iluminação 
pública, deixando a cidade 
com diversos pontos de luz 
apagados e/ou ligados na 
parte da manhã.

Diante das inúmeras 
reclamações de munícipes 
e percebendo a situação 
herdada pela gestão ante-
rior, a Prefeitura de Artur 
Nogueira emitiu diversos 
ofícios ao Condesu apon-
tando irregularidades no 
cumprimento do contrato 

da terceirizada. Porém, a 
mesma permaneceu des-
cumprindo as obrigações.

Assim, a maneira que 
a Administração Munici-
pal encontrou foi estudar 
a viabilidade de um con-
trato direto devido à falha 
da prestação de serviço 
de iluminação pública via 
Consórcio. Dessa forma, 
foi contratada nova empre-
sa que segue com os traba-
lhos no município.

O valor pago mensal-
mente para a nova empre-
sa é de R$46.580,00, o que 
tem garantido uma econo-
mia de R$11.721,88 men-
sais aos cofres públicos, 
que pode ser usado para 
manutenções diversas.

DIVULGAÇÃO

A pandemia afetou di-
versos negócios no mun-
do, entre eles, o turismo. 
Pessoas que tinham via-
gens marcadas foram obri-
gadas a cancelar ou adiar 
seus planos, não sabendo 
quando a situação seria 
normalizada. 

Agora, o avanço da va-
cinação no Brasil começa 
a refletir bastante no setor, 
que aos poucos retoma as 
atividades, seguindo pro-
tocolos em vigor em cada 
cidade. Cinco cidades da 
região de Campinas já 
adotaram a plataforma 
VZIT Novas Experiências 
para se organizarem para o 
novo momento: Campinas, 
Amparo, Holambra, Serra 
Negra e Monte Alegre do 
Sul, no Circuito das Águas 
Paulista, região onde os 
criadores decidiram lançar 
a solução, que está prepa-

rada para se espalhar para 
todo Brasil. 

Outras cidades da região 
já se preparam para entrar 
na plataforma, que funciona 
como uma espécie de vitri-
ne das experiências locais. 
A utilização de tecnologia 
para evitar filas e aglome-
rações e planejar antes o 
que vai fazer no destino, o 
desejo por viagens curtas, 
de preferência de carro, 
para lugares exclusivos e 
que possam ser reservados 
com antecedência, passeios 
rurais e destinos que privile-
giam a natureza serão uma 
prática cada vez mais co-
mum para os viajantes que 
já começam a se sentir se-
guros para sair de casa. 

Para a retomada, diver-
sas iniciativas nas cidades 
já se aliaram à plataforma 
que oferece ferramentas 
tecnológicas para aten-

der o novo consumidor, 
com novos comportamen-
tos, desejos e exigências. 
Nela, os anfitriões podem 
criar e promover as expe-
riências, que são inseridas 
na plataforma com limite 
de capacidade de públi-
co, horários programados 
e orientações, além dos 
protocolos que estão uti-
lizando. As informações 
aparecem separadas por 
cidades e categorias, o 
que auxilia o turista a ver 
na vitrine o que tem para 
fazer em cada cidade/re-
gião que pretende visitar e 
auxilia também o morador 
nas suas indicações, ofe-
recendo também a opor-
tunidade de conhecer me-
lhor a sua própria cidade. 

VZIT Novas 
Experiências

Criada por três experts 

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

A Riot desenvolvedora 
de Valorant e Leagues of 
Legends, já anunciaram que 
vão expandir o universo de 
Legues of Legends, para 
melhor trabalhar as histó-
rias de seus campeões. Uma 
dessas expansões é um RPG 
com as mesmas definições 
de Path of Exile e Diablo, 
este jogo ainda esta em de-
senvolvimento e sem titulo 
ou data de lançamento. Po-
rém anunciaram uma série 
em parceria da Netflix, que 
focará que nas irmãs VI e 
Jinx, que até então era so-
mente uma especulação. A 
série deve se passar um pou-
co antes da Jinx enlouque-
cer, traços disso são vistos 
em lembranças com a VI, 
nas cores de seus olhos e 
em seu comportamento. O 
trailer também apresenta o 
campeão Heimerdinger, que 
aponta não ser um universo 
isolado de outros campeões. 
Legues of Legends: Arcane 
estreia dia 6 de novembro na 
Netflix.

Para acalmar um pouco 
os ânimos até a chegada do 
Resident Evil 4 Remake. A 

Capcom trabalha em uma 
versão de Resident Evil 4 
para VR. O jogo será um 
exclusivo de Oculus Quest 
2, terá um formato narrativo 
e será em primeira pessoa, 
os gráficos continuarão os 
mesmos. Resident Evil 4 
VR chega dia 21 de outubro.

Recentemente teve 
a Devstrean de número 
157 e nela foram aborda-
dos alguns assuntos como 
o evento de Halloween, 
Crossave/Crosplay, Forma 
e habilidade, muito mais 
no Warframe. Uma das 
novidades que será futu-
ramente implementada no 
jogo será a forma de usar o 
item “Forma” que é neces-
sária para reduzir o custo 
de um Mod, quando insta-
lada o nível, até então, vol-
ta para zero e somente uma 
habilidade fica disponível, 
ao tratar de Warframes e 
Necramech, agora quando 
o jogador atingir o nível 
de maestria 30 e utilizar a 
forma todas as habilidades 
ficarão disponíveis. 

A Nyx uma Waframe já 
disponível no jogo, vai re-

ceber uma melhoria no Mod 
ampliação Assimilate, que 
ao usar a habilidade Absorb, 
andar enquanto executada, 
depois da atualização tam-
bém poderá rolar. 

O evento de Hallowe-
en vai funcionar da mesma 
forma, como foi no ano pas-
sado e vai trazer as recom-
pensas do Evento Scarlet 
Spear, porém não se sabe se 
vão trazer os arcanos ou so-
mente as armas, visto que o 
evento Scarlet Spear vai vol-
tar mais uma ultima vez, o 
evento vai começar dia 6 de 
outubro e vai até o dia 3 de 
novembro.  Enquanto isso 
vai rolar o evento de prote-
ção contra câncer, que esta-
rá disponível no mercado, 
o valor captado será doado 
para instituições que com-
batem o câncer. 

O Crossplay e Crossa-
ve ainda vai demorar para 
chegar, pois o foco agora é 
entregar ao jogadores a jor-
nada New War e poderá vir 
separado primeiro o cross-
play e depois o crossave, 
justamente por um ser mais 
viável do que o outro.

Uma ótima semana a todos e até a semana que vem. Não esqueçam de me seguir na 
Twitch e no YouTube no Canal “Navio Fantasmagórico”.

Série de Leagues of Legends pela Netflix, 
Resident Evil VR e novidades no Warframe

Cerca de 40% dos bairros já receberam manutenção nos postes

Idealizadores da plataforma no Sítio Joeljer

DIVULGAÇÃO

RMC

da área de turismo, Laura 
Santi, Sylvio Campos e 
Vitor Anghinoni, a VZIT 
é uma startup de turismo 
(travel tech) B2B e B2C 
criada com o propósito de 
reunir e oferecer experiên-
cias turísticas e locais, en-
tre outras atividades, que 
os anfitriões de uma cida-
de possam criar, organizar 
e operar para compartilhar 
com os visitantes, chama-
dos na plataforma de Vzi-
tors. Permite às pessoas 
reservar passeios e expe-
riências para realizar no 
destino de sua viagem ou 
para redescobrir sua pró-
pria cidade.

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Saúde inicia Campanha de  
Multivacinação na segunda-feira, 04

Vacinação contra 
Covid-19 ocorre nas 
Unidades de Saúde 

6

 Holambra 

mento, o Dia V de mobi-
lização. Ele acontece no 
dia 16 de outubro. As duas 
unidades de saúde, neste 
dia, funcionarão entre 8h 
e 12h e das 13h às 15h 
para assegurar que todos 
tenham a oportunidade de 

deixar a caderneta em dia.
“O Dia V, realizado em 

um sábado, facilita para 
quem não tem condições 
de receber a dose duran-
te a semana”, explica o 
diretor municipal de Saú-
de, Valmir Marcelo Igle-

cias. “Pedimos que todos 
atendam nosso chamado 
e compreendam que é im-
portantíssimo proteger as 
crianças e adolescentes 
de doenças que podem ser 
prevenidas e de possíveis 
complicações”.

 Amparo

A distribuição é feita para todos os estudantes da rede municipal de ensino

Ação contempla crianças e jovens de até 15 anos

DIVULGAÇÃO

A partir de segunda-
-feira, 04, o Bolão dei-
xa de ser o Centro Per-
manente de Vacinação 
em Amparo. A vacina-
ção para a Covid-19, de 
primeiras, segundas e 
terceiras doses, passa a 
acontecer nas Unidades 
de Saúde da Família de 
referência de cada mu-
nícipe.

Para ser imunizada, 
a pessoa deve apresen-
tar um documento com 
foto, comprovante de 
residência e a carteira 
de vacinação, se já ti-
ver recebido doses an-
teriores. A vacinação 
acontece nas USFs da 
zona urbana da cidade 
das 8h30 às 13h, e das 
8h30 às 12h nas USFs 
da zona rural e no Vale 

Verde. Para primeiras 
e segundas doses não é 
necessário agendamen-
to. 

Já a vacinação de 
terceiras doses, para 
os idosos que já toma-
ram a segunda dose há 
mais de 6 meses, será 
realizada com horário 
marcado, depois que a 
pessoa entrar em con-
tato com a sua Unidade 
de Saúde para verificar 
a disponibilidade de ho-
rários e doses.

No próximo sábado, 
no Bolão, acontece o 
Dia V de vacinação, que 
vai imunizar todas as 
pessoas maiores de 12 
anos que ainda não to-
maram a primeira dose 
ou que está na hora de 
tomar a segunda dose. 

O Departamento Mu-
nicipal de Saúde de Ho-
lambra inicia na segun-
da-feira, 04, a Campanha 
Nacional de Multivacina-
ção para a atualização da 
caderneta de vacinação. 
A ação irá contemplar 
crianças e jovens de até 
15 anos. As doses serão 
distribuídas de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 12h 
e entre 13h e 15h, nas uni-
dades básicas Santa Mar-
garida e Imigrantes.

São disponibilizadas, 
no total, 14 tipos de vaci-
nas que protegem crian-
ças e adolescentes de 
doenças como poliomie-
lite, sarampo, catapora e 
caxumba. “É fundamental 
que os pais levem a cader-
neta de vacinação de seus 
filhos para que os agentes 
de saúde verifiquem a ne-
cessidade de aplicação de 
alguma das doses dispo-
níveis pelo Sistema Úni-
co de Saúde”, explica a 
enfermeira da Vigilância 
Epidemiológica da cida-
de, Wilma Gomes.

Haverá ainda, além da 
agenda regular de atendi-

Circuito das águas

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Prefeitura dá início à série de audiências 
públicas para Revisão do Plano Diretor

Sebrae apresenta diagnóstico do 
Programa de Desenvolvimento

Município se destaca no 3º 
Campeonato Paulistano de Karatê

A Prefeitura da Estân-
cia Climática de Morun-
gaba promoveu a primeira 
de três audiências públicas 
para a “Atualização do 
Plano Diretor Municipal”, 
na EMEF Maria Aparecida 
Teixeira Massarente, nesta 
semana. Segundo o dire-
tor municipal de Planeja-
mento e Desenvolvimento, 
Marcel Assis Mendes de 
Oliveira, a população par-
ticipou ativamente da au-
diência e a equipe da pre-
feitura teve a oportunidade 
de explicar as diretrizes 
quanto ao crescimento da 
cidade e a sua organização 
territorial.

O Plano Diretor é o que 

norteia todo o crescimento 
da cidade e deve ser revisa-
do a cada dois anos como 
previsto em lei. “Pretende-
mos que até o mês de no-
vembro o novo plano seja 
aprovado pela Câmara”, 
comenta o prefeito Mar-
quinho durante a audiên-
cia.

As próximas audiências 
serão realizadas no dia 
06 de outubro, às 18h, na 
Emef Prof. José Hamilton 
Federicci, e no dia 13 de 
outubro, às 18h, na Emef 
Prof. Irineu Tobias.

Além das audiências 
públicas, o site oficial da 
prefeitura disponibilizou 
um link para receber as 

contribuições dos cida-
dãos para a revisão do Pla-
no: https://forms.gle/JB-
nuKRrR8QwZu9xL6 que 
também está disponível no 
banner “Plano Diretor” na 
homepage. Neste mesmo 
link, também estão dispo-
nibilizados todos os do-
cumentos produzidos pela 
Comissão.

Depois da coleta de in-
formações junto à comu-
nidade e a conclusão dos 
estudos técnicos por parte 
da Comissão Municipal do 
Plano Diretor, será realiza-
da uma audiência pública  
em data a ser definida pela 
Prefeitura e pela Câmara 
Municipal.

Morungaba e, a partir dele, 
serão traçadas estratégias 
para melhorá-lo, a fim de 
fomentar as atividades eco-
nômicas locais, principal-
mente no setor de turismo, 
no comércio em geral e 
também no agronegócio”, 
explica o diretor do Depar-
tamento de Planejamen-
to e Desenvolvimento da 
Prefeitura de Morungaba, 
Marcel Assis Mendes de 
Oliveira (Planejamento).

Uma das etapas da 
execução da agenda es-
tratégica é a aplicação do 
diagnóstico empresarial. 
Segundo o consultor do 
Sebrae-SP, Samuel Souza, 
serão duas agendas estraté-

gicas a partir das próximas 
semanas para a governan-
ça, a prefeitura e Sebrae 
construírem e alinhar o 
Plano de Ação.

“O foco do trabalho do 
Plano de Ação será a capa-
citação de mão de obra e 
dos empreendedores locais, 
unido oferta e demanda de 
serviços, percepções de 
atividades como agronegó-
cios, turismo, artesanato, 
visando geração de em-
pregos e renda e principal-
mente o fortalecimento do 
empreendedorismo local 
principalmente os micro e 
pequenos empreendedores 
de Morungaba”, explica o 
consultor do Sebrae.

O prefeito de Morun-
gaba, Marquinho Oliveira, 
recebeu a visita do técnico 
e atleta João Luiz de Oli-
veira Dorta “Luizinho do 
Karatê” em seu gabinete 
nesta semana. Luizinho 
representou a equipe de 10 
atletas que participaram do 
3º Campeonato Paulistano 
de Karatê, promovido pela 
Federação Paulista de Ka-

ratê no sábado, 25, no Clu-
be Recreativo Cret Park 
em São Paulo.

Receberam medalhas 
de ouro os atletas João 
Luiz de Oliveira Dorta, 
55 anos, e Solange Souza, 
41 anos; medalha de pra-
ta, o atleta Luiz Rogério 
Godoy, 53 anos, e meda-
lha de bronze, os atletas 
Sophia Laila da Costa de 

8 anos, Gabriel de Olivei-
ra Guilherme de 13 anos, 
Gabriel de Oliveira Dias 
de 14 anos. 

Participaram também 
do campeonato os atle-
tas Gabriel Souza, de 14 
anos, Danilo Henrique Ri-
beiro, de 28 anos, Carlos 
Alexandre Ferreira, de 12 
anos e Rafaela Frare Car-
valho, de 17 anos.

As audiências públicas têm como objetivo assegurar à população uma cidade sustentável
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A população pode levar propostas e contribuições para o Plano Diretor

Diagnóstico apresentado no Teatro Municipal Fioravante Frare

10 atletas participaram do campeonato

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO

Dentro das ações do Pro-
grama de Desenvolvimento 
Local (PDL) de Morunga-
ba, o Sebrae apresentou o 
“Diagnóstico de Percepção 
Ambiente Empreendedor”. 
O PDL foi lançado oficial-
mente no final do mês de 
agosto em Morungaba em 
uma parceria entre o Se-
brae-SP e a Prefeitura da 
Estância Climática de Mo-
rungaba e tem como base 
a integração e atuação da 
Prefeitura, do Sebrae e da 
Governança para potencia-
lizar a competitividade, o 
crescimento e a sustentabi-
lidade dos negócios.

“Morungaba Hoje e 
Amanhã”

O Diagnóstico “Morun-
gaba Hoje e Amanhã” foi 
apresentado pelo consultor 
do escritório de Jundiaí do 
Sebrae-SP, Samuel Aguiar 
de Castro e Souza. Dezes-
seis pessoas apresentaram 
seu ponto de vista sobre o 
desenvolvimento local em 
relação a políticas públi-
cas, ao desenvolvimento 
mercadológico e à capaci-
tação de formação de mão 
de obra empreendedora.

“O diagnóstico retratou 
o ambiente empresarial de 

DIVULGAÇÃO

Morungaba

https://www.netellinternet.com.br/
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O morador de Jaguariú-
na, Daniel Gomes, conhe-
cido pelo arroba Lixeiro 
Maromba, tinha o sonho de 
competir no fisiculturismo. 
Para quem treina e leva o 
esporte a sério, esse é um 
momento único. 

A competição ocorreu 
em Americana e Daniel foi 
destaque no Campeonato 
Paulista 2021, promovido 
pela Federação Brasileira 
de Bodybuilding e Fitness 
(FBBF). Ele conquistou o 
1º lugar na categoria Mens 
Pyshique estreantes.

Daniel é coletor de lixo 
no município. Ele tem uma 
rotina puxada com o tra-
balho, onde corre cerca de 
20km por dia e, mesmo as-
sim, dedica-se total e rigoro-
samente quando se fala em 
alimentação e treino. 

O atleta liga seu êxito no 
campeonato primeiramente 
a Deus. Daniel é muito reli-

gioso. Depois, ao seu coach 
Richard Buongermino, que 
é proprietário da Rsport e 
que também tem carreira no 
fisiculturismo. 

História
A história de Daniel no 

esporte é um exemplo em 
diversos sentidos. Ele conta 
que teve contato com dro-
gas e que conseguiu sair 
desta situação quando en-
trou para a academia e en-
controu um propósito pelo 
qual gostaria de lutar.

A trajetória do humilde 
rapaz é comovente. Ele cor-
re, literalmente, atrás dos 
seus sonhos. Seu trabalho, 
de coletor de lixo, é um or-
gulho. Sua casa, mobiliada 
com grande parte das coisas 
encontradas no lixo ou doa-
das, é outro orgulho. 

Daniel tem muitos contra-
tempos que poderiam fazê-lo 
desistir, mas ele segue bus-

8

Lixeiro Maromba é Top 01 no 
Mens Physique estreantes

Jaguariúna supera 2,2 mil postos de trabalho criados em 2021

Teatro apresenta standup de Afonso Padilha

Motorista perde controle de carro 
e atinge poste após passar mal

Com a premiação a Câmara de Vereadores de Jaguariúna honrou o 
atleta com Moção de Congratulações e Louvor

Jaguariúna superou 
a marca de 2,2 mil va-
gas de trabalho criadas 
na cidade neste ano. Se-
gundo o Novo Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 

do Ministério da Econo-
mia, no mês de agosto 
o município abriu mais 
304 postos com carteira 
assinada. No acumulado 
dos oito primeiros meses 
do ano, o saldo positivo 

é de 2.249 vagas em Ja-
guariúna.

Os dados de agosto fo-
ram divulgados na quar-
ta-feira, 29, no portal do 
Novo Caged. O destaque 
no mês de agosto foi o 

setor de serviços, que 
gerou 240 das 304 vagas 
abertas em Jaguariúna.

O recorde no ano foi 
registrado em fevereiro, 
com 622 postos criados. 
Em julho houve o segun-

do melhor saldo positivo 
de vagas no ano, com 
469 postos.

Jaguariúna conta com 
uma lei municipal, apro-
vada em 2019, que garan-
te 50% dos novos postos 

de trabalho a moradores 
da cidade. A medida in-
tegra uma consistente 
política de incentivo fis-
cal do município, que 
visa atrair novos investi-
mentos empresariais.

Neste sábado, 02, o 
Teatro municipal Dona 
Zenaide recebe o come-
diante Afonso Padilha. 

Ele apresentará o seu 
Standup Comedy a partir 
das 21h e promete fazer 
todo mundo rir bastante. 

A apresentação fala 
dos estigmas sociais e 
contada histórias que pro-
vam: não importa o quan-

to dinheiro você ganhe, 
continuará sendo pobre. 

Devido à pandemia 
da Covid-19, todas as 

normas sanitárias serão 
adotadas. Haverá distri-
buição de álcool gel e 
medição de temperatu-

ra na entrada do teatro e 
todos devem respeitar o 
distanciamento social e 
usar máscaras.

Um motorista perdeu o 
controle do carro e bateu 
em um poste após passar 
mal no final da manhã de 
quinta-feira, 30, em Jagua-
riúna. O caso ocorreu na 
Rua Tomaz Jasso, próximo 

ao supermercado Lavapés.
De acordo com o Corpo 

de Bombeiros, o homem 
foi socorrido e levado para 
a UPA da cidade. A corpo-
ração não soube informar o 
estado de saúde da vítima.

O trânsito no local 
foi sinalizado e desviado 
pela Guarda Municipal. 
Por volta das 12h, o trá-
fego já havia sido nor-
malizado e segue fluindo 
normalmente.

Mais moradias 1
O Governo de São Pau-

lo autoriza neste sábado 
a construção de um novo 
empreendimento habi-
tacional na modalidade 
Nossa Casa-Preço Social, 
em terreno localizado no 
Jardim Dona Irma, em 
Jaguariúna.  O local re-
ceberá 312 apartamentos 
com dois dormitórios e 
44,87 m² de área privativa. 
Deste total, 122 unidades 
serão destinadas obrigato-
riamente a famílias com 
renda de até três salários 
mínimos pelo preço social 
de R$ 100 mil. As demais 
unidades serão comerciali-
zadas a preço de mercado. 

Mais moradias 2
O contrato entre a Pre-

feitura de Jaguariúna e a 
incorporadora Terra Nova, 
vencedora da licitação 
para a obra, será assinado 
às 11h no local do futuro 
empreendimento e contará 
com a presença do prefeito 
Gustavo Reis (MDB) e do 
vice-governador Rodrigo 
Garcia, além do secretá-
rio executivo de Estado 
da Habitação, Fernando 
Marangoni, entre outras 

autoridades. Também será 
autorizada a concessão de 
subsídio no valor de R$ 
7,8 milhões para auxiliar 
as famílias a quitarem o 
financiamento.

Frota nova
O prefeito Gustavo Reis 

anunciou nesta semana a 
renovação da frota da Pre-
feitura. Foram adquiridos 
com recursos próprios da 
Administração 13 veícu-
los zero-quilômetro, todos 
com ar-condicionado. São 
8 veículos hatches, dois 
sedãs, dois caminhões e 
uma van. Além disso, mais 
8 veículos de locação tam-
bém reforçam a nova frota. 
“Também recebemos do 
Governo do Estado, como 
doação, um veículo zero 
quilômetro para uso do 
Procon de Jaguariúna. É a 
maior renovação de frota 
dos últimos anos”, diz o 
prefeito.

Dia do Vereador
O líder do Governo na 

Câmara de Jaguariúna, 
Walter Tozzi, comemorou 
o Dia do Vereador, nesta 
sexta-feira, 1º de outubro. 
Em suas redes sociais, o 

parlamentar enalteceu a 
função da vereança. “O 
papel do vereador é fisca-
lizar, apresentar proposi-
turas de interesse da so-
ciedade e votar leis. Tenho 
orgulho de exercer meu 
segundo mandato como 
vereador na cidade de Ja-
guariúna, lutando a cada 
dia pelo seu desenvolvi-
mento de maneira planeja-
da e harmônica”, afirmou 
Tozzi.

Fora Bolsonaro
Novos protestos contra 

o presidente Jair Bolsona-
ro prometem reunir lide-
ranças de 21 partidos neste 
sábado (2). A expectativa 
dos organizadores é de que 
representantes de todas as 
correntes políticas subam 
ao palanque na Avenida 
Paulista, em São Paulo. Os 
organizadores da Campa-
nha Nacional Fora Bolso-
naro dizem acreditar que 
será a maior manifestação 
contra o presidente neste 
ano. O protesto de caráter 
nacional está confirmado 
em 251 cidades brasileiras 
e em 16 países, segundo 
informaram fontes ligadas 
à organização do evento.

 Bastidores do poder

Daniel Gomes treina na Rsport Academia

Plenário da Câmara aprova Moção de 
Congratulações e Louvor

Os vereadores da Câmara Municipal de Jaguariúna aprovaram, na 19ª ses-
são ordinária do ano, Moção de Congratulações e Louvor pela premiação 
no Top 01 Mens Physique estreantes ao atleta Daniel Gomes que levou 
o nome de Jaguariúna ao campeonato de fisiculturismo e ao seu Coach 
Richard Buongermino.
O Vereador Ton Proêncio se comoveu com a história de vida do atleta por-
que sua família tem uma história que se assemelha. Seu avô era gari em 
Campinas, criou 11 onze filhos e possibilitou que todos pudessem prosperar 
na vida mesmo com dificuldades.
Por sua vez, o Vereador Walter Tozzi que é um apoiador e incentivador da 
atividade física reafirma como o esporte é essencial na vida de uma pessoa. 
“A história do Daniel comprova que o esporte pode ser até um fator determi-
nante para mudança e superação”, diz.
Os vereadores ainda parabenizam Daniel não apenas por sua conquista no 
esporte, mas pela profissão, estendendo os cumprimentos a todos da clas-
se. “A coleta de lixo é essencial e mesmo durante a pandemia a atividade 
não parou. Estes profissionais estiveram à frente da linha mesmo sabendo 
dos riscos aos quais estavam expostos naturalmente agravados pela situa-
ção sanitária que vivenciamos, sem serem incluídos na lista de priorizados 
para serem vacinados”, finalizam.

cando fazer seu melhor com 
o que tem. “Desistir jamais. 
Esse esporte só depende de 

nós e eu corro atrás. Subir no 
palco é minha vida, sensação 
única”, diz o atleta. 

Atleta Daniel, Coach Richard e vereadores

Caso ocorreu no final da manhã de quinta-feira, 30

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ROBERTO TORRECILHAS

Jaguariúna
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Gamificação, uma importante estratégia 
para fortalecer o seu negócio

Você já ouviu falar 
em gamificação? Caso já 
tenha ouvido, você sabe 
do que se trata? Eu de-
morei um pouco para dar 
atenção para essa palavra 
e buscar quais possibi-
lidades ela me oferece 
no mundo dos negócios. 
O conceito de gamifi-
cação vem dos Estados 
Unidos e inclusive por 
isso que dá para se no-
tar a raiz da palavra ba-
seada na língua ingle-
sa. Gamificação é um 
aportuguesamento de 
“gamification”, palavra 
criada para explicar um 
processo em que se pas-
sa a utilizar caracterís-
ticas próprias dos jogos 
(games em inglês) para 
tornar algo mais atrativo. 
Um aprendizado mais 
fácil daquilo que busca-
mos passar e um maior 
engajamento do públi-
co-alvo são algumas das 

características apresen-
tadas como chave de um 
processo de gamificação 
bem instalado na expe-
riência desejada. Para 
todos ligados à ativida-
de comercial estas são 
duas características que 
já nos mostram porque 
precisamos aprender so-
bre gamificação e suas 
diversas técnicas, mesmo 
que não as apliquemos 
diretamente na nossa 
relação com o cliente. 
A implantação de um 
processo de gamificação 
do seu negócio se inicia 
com um bom planeja-
mento. Por meio de aná-
lises precisas você pode-
rá compreender quais são 
as necessidades do seu 
cliente e de que forma o 
seu produto as soluciona. 
Tendo em mente qual 
cliente você visa atender 
e o que ele busca, você 
poderá se comunicar me-

lhor com ele e assim ter 
mais sucesso no proces-
so de venda. Com uma 
maior taxa de conversão 
de clientes interessados 
em vendas, consequen-
temente o lucro em uma 
relação de mesmo esfor-
ço do vendedor é maior. 
A partir do momento em 
que definimos o que e 
para quem vamos ofere-
cer, devemos estabelecer 
quais estratégias serão 
utilizadas para poder 
alcançar as metas dese-
jadas e quais as métri-
cas que serão utilizadas 
para avaliar o sucesso 
das mesmas. Para isso é 
sempre importante que 
os objetivos definidos 
sejam claros, precisos e 
bem mensuráveis. Obje-
tivos confusos não terão 
métricas claras e pode-
rão causar confusão no 
momento da sua avalia-
ção, fazendo com que 

os resultados não sejam 
bem compreendidos. 
Com objetivos e métricas 
bem definidos é possível 
mensurar qual compor-
tamento você espera que 
seu público-alvo apre-
sentará ao ter contato 
com o processo de ga-
mificação aplicado. Essa 
definição do que se es-
pera do público é impor-
tante para que se possa 
guiar o cliente do início 
até o fim do processo de 
forma efetiva. Além dis-
so, é importante para nos 
permitir avaliar se tudo 
está indo de acordo com 
o planejamento inicial. 
A partir desta avaliação 
todo o processo pode ser 
melhorado até que se al-
cance a perfeição dentro 
do modelo desejado e 
de acordo com as pos-
sibilidades aplicáveis. 
Nesta etapa do processo 
é importante já planejar-

mos quais estímulos se-
rão apresentados ao alvo 
de nossa estratégia para 
garantir o seu engaja-
mento. Através dos estí-
mulos diretos e indiretos 
o cliente poderá então 
ir conhecendo melhor o 
produto ou o serviço que 
lhe é apresentado a cada 
etapa e com isso ser cada 
vez mais atraído para a 
efetivação do negócio. 
Este será um momento 
em que a aplicação de 
estratégias de marketing 
bem pensadas poderá fa-
zer com que o cliente seja 
constantemente atraído 
para a espiral criada pelo 
seu processo de venda 
e de forma inconscien-
te esteja cada vez mais 
propenso a consumir 
àquilo que lhe oferece. 
Para que todo este pro-
cesso de atrair, conquis-
tar, convencer e efetivar 
a prospecção do indiví-

duo-alvo em um clien-
te é também importante 
que demos atenção para 
alguns outros fatores. A 
gamificação nos indica 
que todo o processo deve 
ser divertido, no mundo 
das vendas isso pode soar 
um pouco mais indefi-
nido, mas se pensarmos 
bem esta é uma regra de 
ouro no mundo dos ne-
gócios. Quanto mais pra-
zerosa for a relação entre 
a parte consumidora com 
a parte fornecedora, mais 
propenso o consumidor 
estará a gastar com aque-
le produto de forma fiel. 
Esta é apenas uma breve 
apresentação para você 
do que seriam alguns 
conceitos chaves do que 
é gamificação. Lhe con-
vido a ler mais sobre esta 
estratégia e pensar sobre 
ela, refletir se ela pode 
ser aplicada no seu negó-
cio ou não.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Segundo maior rendimento do mundo está na área de gamificação

Economia
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Auxílio doença ou invalidez

O que seria mais van-
tajoso financeiramente, 
o Auxílio-Doença, hoje 
conhecido por Benefício 
por Incapacidade Tempo-
rária ou a Aposentadoria 
por Invalidez, agora cha-
mado de Benefício por 
Incapacidade Permanen-
te? Não é raro os bene-
ficiários que estão afas-
tados por Incapacidade 
Temporária (Auxílio-Do-
ença) pleitearem a Apo-

sentadoria por Invalidez. 
Muitos estão há vários 
anos recebendo referido 
benefício e querem se 
livrar das perícias peri-
ódicas que são exigidas 
pelo INSS. Além da pre-
ocupação com exames e 
laudos que rotineiramen-
te precisam ser apresen-
tados, ficam receosos de 
perder o benefício numa 
perícia e ainda continuar 
com mesma incapacidade 

de trabalhar. Entendem 
que a Aposentadoria por 
Invalidez seria uma de-
cisão permanente e que 
não mais teriam que ficar 
debaixo do pesadelo de 
voltar a trabalhar sem ter 
condições de saúde ade-
quadas para tal. Primeira-
mente convém esclarecer 
que a Aposentadoria por 
Invalidez originada pela 
incapacidade permanen-
te de trabalho não é de 

fato permanente. Embo-
ra sejam num espaço de 
tempo maior, as perícias 
continuarão sendo reali-
zadas e se constatado o 
retorno da capacidade, 
o beneficiário retorna 
ao mercado de trabalho. 
Outro fator que passa 
despercebido pelo bene-
ficiário, é sobre o valor 
de ambos os benefícios. 
O Auxílio-Doença, na 
grande maioria dos casos 

acaba sendo maior que a 
Aposentadoria por Inva-
lidez. Isso ocorre porque 
as formas de se apurar o 
valor do benefício são di-
ferentes. Enquanto o Au-
xílio-Doença é calculado 
em 91% da média dos 
salários de contribuição, 
na Aposentadoria por In-
validez, o cálculo se ini-
cia com 60% da média 
e são acrescidos 2% de 
acordo com o tempo de 

contribuição. Essa regra 
não cabe para os casos de 
acidente de trabalho nem 
para doenças graves, que 
possuem o percentual de 
100% aplicado sobre a 
média. Concluindo, para 
evitar sustos numa even-
tual troca de benefícios, 
consulte um especialista, 
nem sempre a Aposenta-
doria por Invalidez é van-
tajosa em um determina-
do momento. 

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

O Código de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
é uma norma de extre-
ma importância e a mais 
avançada no nosso País. 
Na nossa Constituição Fe-
deral, a proteção ao con-
sumidor é norma de direi-
to e garantia fundamental 
do cidadão, contida no 
artigo 170, inciso V, da 
Constituição Federal da 
República Federativa do 
Brasil, vejamos:  

[/i] Art. 170. A ordem 
econômica, fundada na 
valorização do trabalho 
humano e na livre iniciati-
va, tem por fim assegurar 
a todos existência digna, 
conforme os ditames da 

justiça social, observados 
os seguintes princípios:

[/i] V - Defesa do con-
sumidor. 

Neste sentido, além da 
edição do próprio Código 
de Defesa do Consumidor, 
diversas normas e regula-
mentos estão sempre sen-
do editados e atualizados 
visando dar cumprimento 
ao público consumidor.

E, neste sentido, a 
Lei 12.291/10, que fixa a 
obrigação dos estabeleci-
mentos comerciais ou de 
prestação de serviços, de 
disponibilizarem ao pú-
blico de modo geral para 
consulta, um exemplar da 
Lei 8.078/1990, o Código 

de Defesa do Consumidor,
A Lei 12.291/10, de-

termina que os estabe-
lecimentos comerciais e 
de prestação de serviços 
são obrigados a manter, 
em local visível e de fácil 
acesso ao público, 1 (um) 
exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor.

Caso isso não ocorra, 
está configurado o des-
cumprimento da norma 
legal, e sujeito a penalida-
des que deve ser aplicada 
aos infratores pela autori-
dade administrativa, nos 
termos da lei em comento, 
ou seja, da Lei 12.291/10, 
como segue.

Art. 1o São os estabe-

lecimentos comerciais e 
de prestação de serviços 
obrigados a manter, em 
local visível e de fácil 
acesso ao público, 1 (um) 
exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor.

Art. 2o O não cumpri-
mento do disposto nesta 
Lei implicará as seguin-
tes penalidades, a serem 
aplicadas aos infratores 
pela autoridade adminis-
trativa no âmbito de sua 
atribuição:

O Procon, nas suas 
prerrogativas legais, deve 
fiscalizar e autuar (mul-
tar) quem não cumpre 
com as normas de rela-
ções de consumo, como 

da mesma forma, cabe aos 
fornecedores de produ-
tos e serviços adquirirem 
o exemplar do Código 
de Proteção e Defesa do 
consumidor, para que não 
seja multado pela autori-
dade administrativa. 

Ninguém pode alegar 
desconhecimento da lei, 
como preconiza o artigo 
3º da Lei de Introdução ao 
Código Civil Brasileiro, 
vejamos.

Art. 3o Ninguém se es-
cusa de cumprir a lei, ale-
gando que não a conhece.

O CDC deve ser lido 
e consultado por todo e 
qualquer cidadão, assim 
como deve ocorrer com a 

Constituição Federal, com 
o Código Civil, e com tan-
tas outras normas.

Sendo assim, vai um 
alerta a todos os fornece-
dores de produtos e servi-
ços, tenham em seus esta-
belecimentos o Código de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor – CDC, para que 
não tenha o dissabor de 
pagar uma multa que será 
mais cara do que o valor 
de um exemplar do CDC. 

Ademais, cumpre es-
clarecer, que pode ser até 
impresso o CDC no site do 
Governo Federal, sendo 
este www.planalto.gov.br 

Até mais, e um exce-
lente final de semana. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Exemplar CDC deve estar à disposição do público nos 
estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços

Direitos e deveres

Direitos

Caríssima leitora, ca-
ríssimo leitor, uma vez 
tratadas nas colunas ante-
riores dos dias:

1- 21/08/2021 (Di-
reitos Ocultos – Parte I 
“FGTS”) no que diz res-
peito a conversão do índi-
ce de correção monetária 
do FGTS;

2- 28/08/2021 (Di-
reitos Ocultos – Parte 
II “Saúde do Servidor 
Público Estadual”) que 
tratou sobre desconto 
indevido da contribui-
ção assistencial médica 
– IAMSPE no contrache-
que do servidor público 
do Estado de São Paulo;

3- 18/09/2021 (Di-
reitos Ocultos – Parte 
III “ENERGIA ELÉTI-
CA”) sobre a exclusão 
do ICMS sobre a TUSD 
na conta de energia elé-
trica que afeta a todos os 
consumidores de energia 
elétrica residencial e em-
presarial;

4- 25/09/2021 (Direi-
to Ocultos – Parte IV – 
“INSS”) sobre a exclusão 
da contribuição previden-

ciária na folha de salários 
no que tange às verbas in-
denizatórias, o que afeta,-
sobretudo, as pequenas e 
médias empresas enqua-
dradas no “lucro real” e 
“lucro presumido”.

A coluna de hoje tam-
bém é direcionada aos só-
cios das empresas enqua-
dradas n regime fiscal do 
“lucro real” e do “lucro 
presumido”.

No âmbito federal, 
são contribuintes da 
contribuição social inci-
dente sobre faturamen-
to - COFINS, prevista 
no art. 195, inciso I, “b” 
da CF/88, instituída pela 
Lei Complementar n°. 
70/91, com as alterações 
promovidas pela Lei n°. 
9.718/98. Outrossim, são 
contribuintes da contri-
buição social para o Pro-
grama de Integração So-
cial - PIS, incidente sobre 
o faturamento, e que foi 
instituída, originalmente, 
pela Lei Complementar 
n°. 7/70, e posteriormen-
te pela Medida Provisória 
n°. 1.212/1995, conver-

tida na Lei nº. 9.715/98 
e alterada pela Lei n°. 
9.718/98.

Atualmente, as citadas 
contribuições são regidas 
pelas Leis n°s 10.833/03 
e 10.637/02, respectiva-
mente, as quais instituí-
ram a sistemática da não 
cumulatividade.

Na condição de pres-
tadora de serviços, no 
âmbito estadual, é contri-
buinte do Imposto sobre 
Operações Relativas à 
Circulação de Mercado-
rias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermu-
nicipal – ICMS, conforme 
competência estabelecida 
pela Lei Complementar 
n° 87/1996.

Ocorre que, segun-
do a União Federal, os 
montantes recolhidos pe-
las empresas, a título de 
ICMS, integram o fatu-
ramento e, consequente-
mente, a receita da em-
presa, devendo compor a 
base de cálculo do PIS e 
da COFINS.

Todavia, esse entendi-

mento é manifestamente 
inconstitucional, pois os 
valores recolhidos a títu-
lo de ICMS pelas empre-
sas, que são transferidos, 
respectivamente, aos Es-
tados, não integram fa-
turamento da Empresa, e 
muito menos a sua receita. 
Telefone: (19) 3578-1184. 

Campinas/SP: Av. Dr. 
José Bonifácio Coutinho 
Nogueira, nº 150 (Galle-
ria Plaza) – Jd. Madalena, 
CEP 13091-611

Amparo/SP : Rua Luíz 
Leite, 189 – Centro, CEP 
13900-240 marceloluis@
gouveapioli.adv.br kelly-
targa@gouveapioli.adv.
br (19) 99779-0007 (19) 
99741-9012

A União sempre exi-
giu e continua exigindo 
a inclusão do ICMS por 
si arrecadado e repas-
sado ao Estado de São 
Paulo na base de cálculo 
das mencionadas contri-
buições. Cuja exigência, 
conforme em anexo, tan-
to na vigência da primiti-
va redação mencionadas 
das Leis nº 10.883/03 e 

10.637/02, quando na vi-
gência da atual redação 
que lhes foi atribuída pela 
Lei nº 12.973/14, e sob 
qualquer outra forma ou 
pretexto, foi, é e sempre 
será inconstitucional.

Razão porque devem 
as empresas lesadas exer-
cerem o seu lídimo direi-
to, que tem por objeto:

1º) ver reconhecido e 
declarado ser indevida, 
porque ilegal e incons-
titucional a exigência 
da inclusão do ICMS na 
base de cálculo da CO-
FINS e do PIS;

2º) ver reconhecido o 
seu direito de doravante 
(a partir do trânsito em 
julgado da r. decisão que 
reconhecer o indébito) 
excluir o ICMS da base 
de cálculo da COFINS e 
do PIS; e

3º) ver reconhecido o 
seu direito à quantifica-
ção e repetição do indébi-
to prescrito, consequente 
da exigência pela UNIÃO 
da inclusão do ICMS na 
base de cálculo da CO-
FINS e do PIS, inclusive 

das parcelas que assim ti-
ver exigido judicialmente 
e até quando esta inde-
vida exigência vier a ser 
suprimida, com sua con-
sequente condenação (da 
UNIÃO) no dever de res-
tituí-lo (o indébito), com 
acréscimos da correção 
dos juros legais devidos.

Dessa forma, não res-
ta às empresas enquadra-
das no “lucro real” e no 
“lucro presumido”, outra 
opção senão pleitear, pe-
rante o Poder Judiciário, 
o afastamento de tal exi-
gência, em seu benefício.

Com efeito, é de direi-
to a exclusão do PIS e da 
COFINS sobre a base de 
cálculo do ICMS, a fim de 
evitar-se a “bitributação”, 
o que é inconstitucional, 
uma vez que, ambos os 
impostos federais, somen-
te podem incidir sobre o 
faturamento da empresa, 
ou seja, o dinheiro que cai 
em sua conta e não sobre 
os valores aos quais são 
meras repassadoras de tri-
butos estaduais, no caso 
em tela, o ICMS!

Marcelo Luís Gouvêa Pioli, 
especialista em 

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

Direitos ocultos parte 4 - “PIS e COFINS”
JUSTIÇA EM FOCO
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“Mãos na massa”
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Funções do Manganês (Mn)
• Essencial à síntese de clo-

rofila;
• Tem influência direta na fo-

tossíntese 
• ativador de enzimas;
• realiza a fotólise da água;
• atua no desenvolvimento 

das raízes.

FOTÓLISE: Fotólise, 
fotodissociação ou ainda fo-
todecomposição à dissocia-
ção de moléculas orgânicas 
complexas por efeito da luz 
ou radiação ultravioleta.

Sintomas de Deficiência de 
Manganês (Mn)
• Ocorre redução no desen-

volvimento das raízes;
• Atinge as folhas jovens e 

folhas intermediárias;
• Apresenta clorose entre as 

nervuras;
• Apresenta manchas necró-

ticas.
Sintomas de deficiência 

de manganês podem ser con-
fundidos com a clorose do 
Ferro.

Sintomas de Excesso de 
Manganês (Mn)

• Plantas cultivadas em 
solos ricos em húmus, com 
pH menor ou igual a 5,5, po-
dem apresentar acúmulo do 
Micronutriente Manganês;

• Apresenta manchas 
marrom nas folhas de plantas 
jovens.

Imagem de planta com 

sintoma de deficiência de 
manganês em folhas novas.

Disponibilidade de 
Manganês (Mn) no solo

A disponibilidade de 
Manganês no solo está atre-
lada ao índice pH do solo 
portanto a deficiência de 
Manganês ocorre principal-
mente em solos com altos 
teores de Cálcio e pH acima 
de 7,0, no entanto em solos 
ácidos, pH menor que 5,5 
ocorre o excesso do nutriente 
vindo a causar uma toxidez e 
desequilíbrio nutricional. As 
condições climáticas influen-
ciam na disponibilidade de 
Manganês, principalmente 
em solos com baixos níveis 
de disponibilidade do Nu-
triente. Solos compactados 
ou com baixa aeração tam-
bém reduzem a absorção de 
Manganês pelas plantas. 

Como corrigir a deficiência 
de Manganês (Mn)

Se o pH do solo for igual 
a 7 ou maior, recomenda-se 
realizar a aplicação em fai-
xas ou via foliar. A aplicação 
em faixas misturado a ferti-
lizantes com reação ácida, 
poderá auxiliar a prolongar 
a dissolução do Manganês 
e evitar a ocorrência da in-
solubilização do nutriente. 
Geralmente recomenda-se 
aplicar o fertilizante sólido 
em faixas próximo a linha 
de plantio na dosagem de 3 

a 5 Kg/ha ou via aplicação 
foliar na dosagem de 0,5 a 
2,0 Kg/ha. Sugere-se aplicar 
um volume de 187 a 375 li-
tros por hectare dependendo 
do estágio de crescimento da 
cultura. Porém, a correção da 
clorose pode exigir mais de 
uma aplicação de Manganês 
via foliar.

As metodologias utilizadas 
para extração do micronu-
triente Manganês (Mn)

Existem dois métodos 
comumente utilizados para 
a extração de Manganês em 
solos, utiliza-se a solução de 
Melich que é uma mistura de 
ácidos e a solução de DTPA 
em pH 7,3.

Qual metodologia devo 
solicitar?

A metodologia a ser utili-
zada deverá ser a utilizada em 
sua região, se for no estado de 
São Paulo, deve-se solicitar a 
metodologia do DTPA, se nos 
demais estados da união o ex-
trator de Melich.

Um ótimo final de sema-
na, com a certeza de uma se-
mana próspera e com realiza-
ção de grandes projetos, em 
nome do SENHOR JESUS 
CRISTO.

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

Em operação desde os 
anos 90, o contrato Barter 
é bastante útil ao agronegó-
cio, beneficiando produto-
res e vendedores. Ele chega 
a representar mais de 20% 
do faturamento de empre-
sas de grande porte. O fato 
de o agricultor não preci-
sar desembolsar dinheiro 
para adquirir insumos pode 
ser apontado como um dos 
maiores benefícios. 

O que é o contrato Barter 
e para que serve?

O contrato Barter é uma 
forma facilitada de negocia-
ção. O termo “barter” sig-
nifica permuta, troca.  As-
sim, é uma prática na qual 
o agricultor pode trocar uma 
parcela da sua produção por 
insumos. A negociação é 
realizada ainda antes da co-
lheita, o que impede a varia-
ção de preço.

Ele é uma alternativa 
para garantir a safra. Por 
exemplo, se o produtor tem 
milho, pode negociá-lo e 

trocar por insumos para o 
fomento da lavoura, como 
sementes ou herbicidas.

Quando pode ser 
utilizado e como é sua 
estrutura?

Quando o agricultor 
precisar de insumos, mas 
não puder comprar com di-
nheiro. Ele assina um con-
trato (documento chamado 
Cédula de Produto Rural 
- CPR) e se compromete a 
entregar parte da colheita. 

São três pessoas na nego-
ciação: produtor, fornecedor 
de insumo e o trading ou 
consumidor de grão. O for-
necedor trabalha em parceria 
com o trading, o qual é o in-
teressado final na permuta.

Quais os prós e contras?
Existem diversas vanta-

gens nessa negociação:
• segurança: protege o 
produtor contra oscilação 
de preço de commodities e 
produtos. A negociação sai 
travada;

• liquidez: o negócio envol-
ve desde a compra dos insu-
mos até a entrega dos grãos. 
O agricultor não precisa se 
preocupar com o refinancia-
mento de capital de giro;
• câmbio: o agricultor 
recebe o lucro pré-deter-
minado e o contrato é feito 
na mesma moeda do rece-
bimento da produção. Não 
é preciso se preocupar com 
a oscilação do câmbio;
• diminuição de riscos: 
devido ao CPR, que legali-
za e formaliza o processo, 
nenhuma das partes fica 
prejudicada.

Com relação à desvan-
tagem, a operação pode 
envolver taxa de juros alta, 
assim o agricultor precisa 
avaliar se a troca é positiva 
em cada caso concreto.

De qualquer forma, o 
contrato Barter costuma ser 
uma alternativa vantajosa 
para o financiamento da sa-
fra, além de ajudar o agri-
cultor a administrar a lavou-
ra, sem elevados custos.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O contrato Barter nas operações agro

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

Bom dia!!!
Neste artigo abordarei sobre o micronutriente Manganês (Mn). 
O manganês tem como principal função ativar as enzimas de 
crescimento da planta, e na formação de clorofila., que é outra 
razão pela qual o teste do solo é tão crítico. O manganês é móvel 
no solo, no entanto é imóvel na planta.

Agronegócio

https://mariaditasenepol.com.br/
https://mariaditasenepol.com.br/
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Indústria 4.0: o que é e como 
se preparar para a quarta Revolução Industrial

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

12

Prof. Ana Claudia Mendes Sousa aborda tecnologias digitais e suas áreas relacionadas
Pensemos em fábricas 

que hoje, além da automa-
tização, têm suas máquinas 
e aparelhos interligados em 
um único sistema digital. 
É o que se chama de quar-
ta revolução industrial, ou 
Indústria 4.0! A indústria 
que faz uso de tecnologias 
como Inteligência Artifi-
cial, Robótica, Internet das 
Coisas, entre outras.

O que se tem, então, é 
um movimento integrado 
com as tecnologias digitais 
e suas áreas relacionadas. 
“Os sistemas físicos se co-
municam e cooperam uns 
com os outros e trazem no-
vas possibilidades, como 
o trabalho remoto, que se 
tornou possível graças à 
internet” (ANPEI, 2019).

Relacionada com as 
inovações tecnológicas, a 
Indústria 4.0 já tem seus 
reflexos nos setores da 
economia nacional e glo-
bal. As empresas, por sua 
vez, adaptam-se para as 
tendências e demandas 
geradas pela quarta revo-
lução industrial, em ter-
mos de processos e mão de 
obra especializada.

Tecnologias como a 
Inteligência Artificial po-

dem ser identificadas nas 
pequenas e grandes em-
presas, à medida que elas 
usam, só para citar alguns 
exemplos, computação e 
processos controlados em 
nuvem atualizados on-li-
ne; informações em tempo 
real sobre todos os está-
gios do desenvolvimento 
de produtos fornecidos 
pela Internet das Coisas.

A quarta revolução in-
dustrial já demanda profis-
sionais especializados, so-
bretudo, para os segmentos 
automotivo; máquinas e 
ferramentas; alimentos e 
bebidas; têxtil e vestuário; 
petróleo e gás; tecnologias 
da informação e comuni-
cação, e construção civil, 
entre outros (PORTAL DA 
INDÚSTRIA, 2018).

Dessa forma, esses pro-
fissionais devem se prepa-
rar para lidar com as tec-
nologias digitais que já se 
tornaram um fator de com-
petitividade no mercado. 

 
Com os processos em 

transformações, já é uma 
realidade profissões que 
envolvem: 
– Especialistas em Tecno-

logia da Informação e 

Comunicação (TIC);
– Programador de unidades 

e controles eletrônicos;
– Manutenção em auto-

mação;
– Aplicação de TIC para ras-

treabilidade de alimentos.

 Conheça os cursos 
de Pós-Graduação do 
Grupo UniEduK que 
podem preparar o pro-
fissional para as trans-
formações ligadas à in-
dústria 4.0:

 Gestão da tecnologia da 
informação

 Gestão da produção e 
manutenção

 Engenharia e gestão in-
dustrial

 Logística e supply chain

 Gerenciamento de proje-
tos e processos organiza-
cionais

 Informações: (19) 3867-
1643 (WhatsApp)

Profª. Ana Claudia Mendes Sousa – Mestre em Administração, pós-graduada em Economia, graduada em Turismo e Pedagogia. Coordenadora de 
cursos de Pós-Graduação do Grupo UniEduK

Educação

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

Na semana passada as 
equipes do Projeto Bu-
grinho – Unidade Mo-
rungaba estiveram jo-
gando em Itatiba contra 
as equipes do CFA-Itati-
ba no Estádio Luis Sca-
vone e na oportunidade 
conseguiram bons resul-
tados e a reabilitação na 
competição. Abrindo a 
rodada com a categoria 
sub 11 a equipe bugrina 
fez um bom jogo, porém 
foi derrotada por 1 a 0 ao 
sofrer um gol no último 
minuto do jogo. 

Pela categoria sub 12 
o alvi verde venceu bem 
o CFA por 3 a 1, marcan-
do três gols nos primeiros 
15 minutos de jogo e so-
frendo apenas um gol no 
segundo tempo. Na cate-
goria sub 13 o equilíbrio 
prevaleceu e a partida 
terminou em 0 a 0. Já na 
categoria sub 14 o bugre 
venceu por 1 a 0, porém 
apesar de dominar o jogo 
todo, a vitória só aconte-
ceu por meio do gol de 
Victor Rafael a dois mi-
nutos do apito final. 

Neste final de sema-
na, mais precisamente no 
sábado, 02, serão reali-
zados os jogos da quarta 
rodada do Interior Cup 
contra as equipes do Star 
Soccer no estádio Fiora-
vante Frare (Campo do 
Morungaba E C), seguin-
do todos os protocolos de 
segurança, higienização 
e distanciamento social 
exigidos por lei.

08h – Categoria Sub 11
09h – Categoria Sub 12
10h – Categoria Sub 13
11h – Categoria Sub 14

É importante registrar 
que nesta edição todas as 
equipes irão se classifi-
car para a segunda fase, 
porém, já a partir da se-
gunda fase da compe-
tição será disputada no 
sistema de mata – mata 
1ª x 12º, 2º x 11º, 3º x 
10º, 4º x 9º, 5º x 8º e 6º x 
7º em dois jogos, ou seja, 
ida e volta, onde as equi-
pes que se classificarem 
entre as seis melhores 
colocadas terão o direi-
to de realizar o segundo 
jogo em casa.

Dias atrás a empre-
sa Star Ball fechou uma 
grande parceria com o 
Projeto Bugrinho – Uni-
dade Morungaba no senti-
do de se tornar a fornece-
dora oficial de bolas para 
todas as categorias que re-
alizam seus treinamentos 
na pequena Estância Cli-
mática e na oportunidade 
irá atender aproximada-
mente 120 jovens atletas 
de 10 a 14 anos. 

A empresa fundada em 

2019 está localizada na 
Avenida Gessy Lever, 851, 
Bairro Lenheiro em Vali-
nhos, produz bolas costu-
radas manualmente, com 
maquinas modernas, ma-
téria prima de qualidade, 
laboratório técnico e com 
tecnologia avançada para 
futebol de campo, futebol 
Society, futsal, fut-volei, 
handebol e voleibol. 

A empresa forneceu 
para o projeto Morungaba 
as bolas da linha PRÓ, ou 

seja, produzida em micro-
fibra nos padrões técnicos 
da Federações e sob me-
dida para todos os atletas, 
independente de categoria, 
da iniciação ao profissio-
nal, com muita precisão, 
maciez, durabilidade e 
qualidade.

Sport Ball se torna 
patrocinadora oficial do 
3º Interior Cup

No mesmo dia em que 
se tonou parceira e forne-

cedora de bolas do Projeto 
Bugrinho – Unidade Mo-
rungaba, para categorias 
de base sub 10, sub 11, 
sub 12, sub 13 e sub 14 
do Guarani FC a empresa 
Sport Ball se tornou tam-
bém a patrocinadora ofi-
cial do 3º União Cup 2021, 
sendo assim, cada uma das 
12 agremiações que parti-
cipam da competição re-
ceberam dez bolas, sendo 
cinco bolas nº 4 e cinco 
bolas nº 5, as quais deve-

rão atender os jovens atle-
tas de todas as categorias 
para jogos e treinamentos.

Em pouco tempo de tra-
balho com as novas bolas 
os integrantes das comis-
sões técnicas e a garota-
da estão muito satisfeitos 
com os produtos forneci-
dos pela empresa e certa-
mente essa grande parce-
ria chegou para ficar e será 
importante para ambas as 
partes. Os interessados em 
conhecer os produtos da 

Sport Ball, obter maiores 
informações ou tirar dú-
vidas poderão entrar em 
contato com representan-
te Iris pelo telefone (19) 
98447-3420 (WhatsApp) 
em horário co-
mercial.  

Prof. 
Julio do Vadu

3º Interior Cup: Projeto Bugrinho – Morungaba 
recebe o Star Soccer neste fim de semana

Sport Ball é a nova fornecedora de bolas do Projeto Bugrinho - Morungaba

Atividade física e a terceira idade
Vivemos fases em nossa 

vida, sendo que na primeira 
dela é a infância, momento 
de adquirirmos a bagagem 
motora e desenvolvimento 
de suas qualidades físicas, 
seguida da adolescência, 
da fase adulta e da tercei-
ra idade, sendo esta última 
nosso foco deste artigo.

Conforme o Estatuto 
do Idoso, são considera-
dos pertencentes à Terceira 
Idade as pessoas acima de 
60 anos, isto para os efei-
tos legais, porém o que nos 
leva a esta classificação são 
as mudanças fisiológicas 
que ocorrem com nosso 
corpo. Quando atingimos 
a melhor idade percebemos 
as transformações na nossa 
aparência, na musculatura, 
no metabolismo e também 
nos aspectos psicológicos.

Diante do passar do 
tempo temos mudanças 
hormonais significativas 
que afetam nosso desem-
penho, reduzindo nosso 
vigor físico, promovendo 
mudanças morfológicas 
em nossas estruturas e nos 
trazendo para o envelheci-
mento. Entretanto por mui-
tos anos atribui-se a esta 
fase a falsa noção de que 
ser idoso é estar suscetível 
a doenças, redução da mo-
bilidade, perda do prazer 
de viver, ou melhor, viver 
de lembranças dos tempos 
vividos.

Porém, com o avanço da 
ciência descobrimos que 
investir em atividades físi-
cas na terceira idade é pro-
mover mudanças significa-
tivas na estrutura corporal, 
melhora do desempenho 
das tarefas diárias, au-
mento da massa muscular, 
melhora do sistema cardio-
-respiratório, promoção de 
uma qualidade de vida su-

perior a quem se entrega ao 
sedentarismo e aguarda a 
morte chegar.

Acreditava-se que os 
idosos somente deveriam 
fazer atividades aeróbicas 
para atingir esta longe-
vidade, mas as pesquisas 
das ciências do movimen-
to apresentaram resultados 
significativos para as ativi-
dades de força como pro-
motoras da saúde. A maior 
perda do idoso é na massa 
magra e consistência óssea, 
sendo que doenças como 
artrite, artrose e osteoporo-
se são comuns nesta fase, 
mas os exercícios de força 
como musculação e exer-
cícios localizados mostra-
ram-se mais indicados para 
reverter isso.

Criar o ambiente ideal 
é conciliar atividades car-
dio-respiratórias como ca-
minhada, corrida, ciclismo, 
natação como as mais in-
dicadas, fazendo a junção 
com musculação, ginástica, 
alongamento, yoga, condi-
cionamento físico e assim 
promoverem uma maior 
harmonia corporal, propor-
cionando bem-estar físico 
e mental. Outras atividades 
recomendadas ao idoso são 
aquelas que exercitam a 
capacidade cognitiva como 
xadrez, jogo de damas, jo-
gos de cartas, jogos de ta-
buleiros, dentre outros, que 
somados aos anteriores são 
bons aliados na vida longa 
e saudável.

Importante destacar que 
toda e qualquer atividade 
física deve vir acompanha-
da de uma avaliação médi-
ca previa, ser orientada por 
Profissional de Educação 
Física e acompanhada de 
orientação nutricional por 
profissional competente. 
Este é o segredo da vida 

longa, exercitar-se, alimen-
tar-se e viver em harmonia, 
o conjunto promove a qua-
lidade de vida na terceira 
idade. Envelhecer é bom, 
mas envelhecer com saúde, 
envelhecer ativo, envelhe-
cer com qualidade é ES-
SENCIAL.

Toda atividade pro-
movida ao idoso deve ser 
acompanhada de ludici-
dade, sendo que mexer-se 
é necessário, independen-
te da atividade escolhida, 
sendo uma muito procu-
rada é a dança, onde con-
ciliar o movimento com a 
música promove prazer. 
Nossa população vem au-
mentando sua expectativa 
de vida graças a estes con-
ceitos adquiridos e difun-
didos, associado a políticas 
publicas voltadas ao idoso.

Em nossa cidade temos 
o privilegio de possuirmos 
políticas publicas voltadas 
a terceira idade, fator que 
promoveu Jaguariúna com 
o selo “CIDADE AMIGA 
DO IDOSO”, favorecendo 
o envelhecimento saudável 
da população. Anualmente 
comemoramos no dia 1º 
de outubro como o DIA 
MUNDIAL DO IDOSO, 
momento de reflexão sobre 
envelhecer com qualidade.

Concluímos que pro-
mover atividade física na 
terceira idade é promover 
a vida em sua plenitude, 
atingindo a longevidade 
saudável, afastando doen-
ças e aumentando o prazer 
em viver.

Walter Tozzi
Professor  de 
Educação Física
Especialista 
Ciências no 
Desporto
Advogado

Esportes

https://jaguarplasticos.com.br/
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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

Castração em cães 
e gatos: entenda os 
benefícios 

A castração é uma das 
medidas mais importan-
tes para controle popu-
lacional de cães e gatos. 
A cirurgia também aju-
da a evitar diversos pro-
blemas de saúde, como 
os tumores de testículo, 
próstata e mamários. Al-
guns estudos apontam 
que fêmeas castradas an-
tes do primeiro cio têm 
90% menos de chances 
de desenvolver câncer 
de mama, com exceção a 
raças\gigantes de grande 
porte que usufruem um 
pouco mais dos efeitos 
hormonais para seu cres-
cimento. 

Os efeitos compor-
tamentais da castração 
também são bastante im-
portantes. Cães e gatos 
castrados tendem, geral-
mente não via de regra, a 
ficar mais calmos, e me-
nos agressivos. A cirur-
gia pode reduzir o hábito 

de fuga e \ou de urinar 
como marcação de terri-
tório. 

A técnica mais tradi-
cional de castração dura 
cerca de 30 minutos. En-
volve a retirada das gô-
nadas dos animais, local 
das células produtoras 
de hormônios sexuais. 
Logo, a produção de hor-
mônios nestas regiões 
também é interrompida.

Nos machos, tanto em 
cães quanto em gatos, a 
operação é menos invasi-
va. Consiste na retirada 
dos testículos – o que im-
plica numa redução ex-
pressiva de testosterona. 

Já nas fêmeas – de 
ambas as espécies – é 
necessário realizar uma 
incisão no abdome para 
remoção do útero e dos 
ovários. Devido a isso os 
tutores devem seguir to-
das as orientações passa-
das pelo médico veteri-

nário, o manejo da ferida 
cirúrgica é importantíssi-
mo para não haver con-
taminações externas, e 
principalmente repouso 
absoluto de 48h e uso de 
cone e ou roupa cirúrgi-
ca para evitar que animal 
mecha nos pontos !!

Vale ressaltar que an-
tes da castração seus pets 
precisam passar por uma 
avalição clínica veteriná-
ria, para coleta de exa-
mes pré cirúrgicos.

Na cidade de Jaguari-
úna podemos contar com 
o apoio da prefeitura que 
realiza os procedimentos 
de castração através de 
uma ação social, e com 
a iniciativa privada que 
também podem orienta-
-los e realizar o procedi-
mento da melhor forma. 

É isso aí, pessoal! 
Lembrem-se: castração é 
um ato de amor.

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

DIVULGAÇÃO

Esse é o DomEssa é  a linda Meg Essa é a Pink

Tecido antibacteriano;
Design adaptável, oferecendo
flexibilidade e conforto para o pet.      

ROUPAS
CIRÚRGICAS

Você encontra na Nutrivet!

(19) 3867-4558

Momento PET

https://mariaditasenepol.com.br/
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As trends do Instagram  

Tudo que você precisa saber sobre a pasta de amendoim

Blogueiro ou blogueira, é um termo brasileiro 
utilizado para designar indivíduo que publica 
em blog. Essa pessoa pode ou não ter grande 
número de leitores. Pode ou não ser referência 
na sua área de atuação. 
No início do movimento das celebridades 
da internet, eram os blogueiros e blogueiras 
quem comandavam tudo. Os termos 
“blogueirinha, blogueirinho, blogueiragem” 
desde então continuam na moda.
Qualquer pessoa que se arrisque e se disponha 
a entrar no mundo digital, seja com vídeos, 
publicações em suas redes sociais, divulgação 
de conteúdo, sejam eles próprios ou não, são 
classificados dessa forma. Mas, nos bastidores 
essas pessoas são, muitas vezes, criticadas 
com comentários tendenciosos e, o pior, na 
maioria das vezes as críticas vem das pessoas 
mais próximas. 
O blogueirinho ou blogueirinha de hoje, pode 
ser o digital influencer de amanhã. Este termo 
é um termo utilizado para designar aquelas 
pessoas que formam opinião, tendências 
e influenciam outras pessoas pelas redes 
sociais. Podem ou não ter um blog. É um 
estágio mais avançado da blogueiragem, onde 
essas figuras utilizam as redes sociais de forma 
profissional e recebem por isso.
Se você está começando no mundo digital, 
“se jogue”. Não dê importância para as 
opiniões alheias, pois a maioria das pessoas 
que te criticam jamais teriam a coragem que 
você tem. A crítica vem daqueles que nunca 
construíram nada. Não há nada mais corajoso 
do que a exposição em uma rede social que é 
formada por “juízes”. Os críticos de hoje, serão 
os bajuladores de amanhã. 
Seja ponto com, deixe que eles sejam ponto 
fora.

O mundo em tão pouco tempo mudou 
drasticamente. Antes era comum mulheres 
folhearem revistas de moda para inspirarem-se 
e criarem seus looks e produções. Entretanto, 
atualmente as revistas estão quase todas 
ultrapassadas e conseguimos perceber os novos 
hábitos, sem distinção de idades. 
Com apenas um “clic” nas redes sociais, todas 
as trends da moda atual aparecem de forma 
rápida, além das diversas influencers digitais que 
esbanjam estilos e são as inspirações de milhares 
de mulheres. 
É fato que isso democratizou muito a moda e 
tornou a discussão sobre os conceitos e estilos 
muito mais acessível. Entretanto, em virtude da 
velocidade da internet, as produções de moda 
e criações de produtos físicos nem sempre vão 
conseguir acompanhar a rapidez do Instagram. O 
look que está em alta hoje nas redes sociais, pode 
ser tendência ultrapassada do amanhã.
Mas, em uma breve pesquisa é possível conhecer 
as trends mais procuradas nos últimos tempos, 
em termos de moda. São elas: o estilo boho, looks 
ou acessórios coloridos e o plissado. 
O estilo boho abusa da tendência mais natural, 
tecidos crus e leves, estampas naturais, conforto 
e elementos da natureza. 
Looks e acessórios coloridos, não poderia faltar 
nesta estação atual. As cores favoritas são as 
neon.
Já o plissado vai pender pra uma tendência mais 
delicada, fina e até meio romântica, aparecendo 
em sua maioria em saias e vestidos do clássico 
comprimento midi.

Para mais dicas sigam @lojapaulasavioli

Paula Savioli 

A pasta de amendoim é um ótimo alimento, 
sim! Ela é rica em gorduras boas, rica em 
vitaminas e minerais como potássio e 
magnésio e tem uma boa quantidade 
proteína também. Mas preste atenção:

Uma boa pasta de amendoim tem como 
ingrediente APENAS amendoim torrado 
e moído, aquelas pastas cheias de 
incrementos e adoçantes não são boas 
opções. 
Além disso, é bastante calórico, em 15g 
(uma colher de sopa), você encontra em 
torno de 93 kcal. 
Por ser um alimento gostoso, é 

muito fácil exagerar. Para quem quer 
emagrecer, tem que tomar cuidado com isso, viu? Se for usar, use o mínimo possível.
E leia o rotulo para comprar uma pasta de amedoim boa, lembre-se que ela terá 
apenas um ingrediente que será o amendoim.
posso comer no pré treino? No pós? Você pode comer quando quiser, não a restrição 
de horários para o consumo da pasta de amendoim

Você come pasta de amendoim?
Deixe seu comentário lá no meu Instagram!

@nutricionistamatheusrondini

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

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

Blogueiros x Influencers
Gabriel Lira

Vem comigo

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

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna está com vagas de emprego a serem preenchidas. Na lista, há oportunidades para ajudante de motorista, 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 MOTORISTA 
- alfabetizado / com ou sem expe-
riência, ter bom porte físico, carre-
gamento de material de construção 
/ horário de trabalho de Segunda 
a Sábado, das 7h as 16h, Sábado 
das 8h as 12h / Salário R$1.611,75 
+ Gratificação + Vale transporte + 
Convênio farmácia + Odontológi-
co + Médico 

• AJUDANTE GERAL P/PAPELA-
RIA -  fundamental / com ou sem 
experiência / CNH A/B / reposi-
ção, estoque, entregas, etc/ horario 
de trabalho de segunda a sexta das 
8h as 18h, sábado das 8h as 13h / 
Salário R$ 1632,00

• ASSISTENTE DE ALMOXA-
RIFADO / Superior cursando ou 
completo em Logística, Adminis-
tração ou afins / com experiencia 
em gestão de estoque, recebimento 
de material, requisição de entra-
da, armazenamento, estocagem de 
materiais, separação de pedidos, 
etc. / CNH B / Horário de traba-
lho de segunda a sexta das 7:42h 
às 17h / Salário R$ 2.335,00 + vale 
transporte + refeição + vale ali-
mentação + convenio odontológi-
co / local de trabalho S.A. de Posse

• ATENDENTE DE LANCHONE-
TE - ensino médio completo com 
certificado / com ou sem experiên-
cia / pode ser primeiro emprego / 
escala 6x1, 1 folga na semana, 1 
domingo no mês/  horário das 6h 
as 14:20 e das 14:20h as 22:40 /Sa-
lário R$1450,00 + 1% de comissão 
+ refeição + fretado + assistência 
médica e odontológica.

• ATENDENTE DE PADARIA - 
fundamental - com experiência em 
atendimento / horário de trabalho 
das 14:20h as 22hs de segunda a 
segunda, uma folga na semana, 
um domingo por mês / salário R$ 
1455,00

• AUXILIAR CONTÁBIL - técnico 
ou superior na área de contabilida-
de / com experiência Elaboração 
de balancetes e demonstrativos,-

classificação de despesas,calcular 
impostos (PIS,CONFINS,ICMS, 
etc),impostos retidos,analisar con-
tas patrimoniais/ Horário de se-
gunda a sexta das 8h as 17:30h / 
Salário R$1.500,00 + Vale alimen-
tação + Vale transporte

• AUXILIAR DE COMUNICA-
ÇÃO VISUAL - médio - com 
experiência  na colocação de ade-
sivos, painéis,envelopamento de 
veículos, colocação de banners, 
etc / horário de trabalho de segun-
da a sexta das 8h as 18h / dispo-
nibilidade  p/ hora extra / salário 
R$ 1500,00 + vale alimentação 
R$310,00 + vale transporte

• AUXILIAR DE ESCRITORIO - 
médio - com experiência em emis-
são de notas fiscais, atendimento 
ao cliente, rotinas administrativas 
em geral e informática / horário de 
trabalho de segunda a sexta das 7h 
as 17h/ Salário R$ 1475,00

• AUXILIAR DE LIMPEZA - fun-
damental / com experiência /  ho-
rário de trabalho de segunda a 
sexta das 8:15h as 17:15h, sábado 
das 8:15h as 13:30h / salário R$ 
1468,00 + vale transporte

• AUXILIAR DE LOGISTICA - 
temporário 3 meses / médio / CNH 
B/  com experiencia, com ou sem 
curso de operador de empilhadeira 
/ separação de mercadoria, movi-
mentação de material,conferencia 
de notas, etc/ horário de trabalho 
de segunda a sexta das 8h as 18h 
/Salário R$1.439,00 + Vale trans-
porte + vale alimentação + seguro 
de vida + plano odontológico

• AUXILIAR DE MARCENEIRO - 
com ou sem experiência / CNH B 
/ horário de trabalho de segunda a 
sexta das 7h as 16:48h /salário R$ 
1400,00 + cesta básica

• AUXILIAR DE MECANICO 
DE AUTO - alfabetizado / com 
experiência / horário de trabalho 
de segunda a sexta, das 8:30h as 
18h, sábado das 8h as 12h / salá-
rio R$ 1430,00 + vale alimentação 

R$350,00

• AUXILIAR TÉCNICO ELE-
TRONICO -  médio - cursando ou 
concluído técnico eletrônico ou 
telecomunicações/ ter informática 
básica / reparo de produtos eletrô-
nicos/ horário de segunda a sexta 
das 7:42h as 17:30h / Salário R$ 
1.497,36 + Refeição no local + 
Fretado + Convênio Médico + 
Odontológico

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

• COZINHEIRO - alfabetizado / 
com experiência /Horário 10h as 
14h e 17h as 22h / Folgas segundas  
noite do domingo / R$ 1800,00 + 
vale transporte + refeição

• ELETRICISTA DE AUTOMO-
VEL- horário de trabalho de se-
gunda a sexta das 8h as 18h/ sala-
rio a combinar

• ESTAGIÁRIO DE ENGENHA-
RIA CIVIL - cursando 6º semestre 
- horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 15h / Bolsa auxilio 
de R$ 1200,00 + Vale alimentação 
R$ 348,00 + vale transporte /

• MECANICO DE AUTOMÓVEL 
- alfabetizado / com experiência / 
CNH B/ horário de trabalho de se-
gunda a sexta das 8h as 18h / salá-
rio R$ 1900,00

• MECANICO DIESEL - com ex-
periência - CNH B - salário R$ 
2500,00 + vale transporte + refei-
ção

• MECÂNICO REFRIGERAÇÃO 
- fundamental - com experiência, 
manutenção de equipamentos de 
refrigeração veicular - CNH AB 
-Horário de trabalho de segunda a 
sexta das 7h as  16:30h, sábado das 
7h as 11h  / Salário R$3.000,00 + 
vale transporte +  vale refeição 

• MONTADOR DE VEÍCULOS - 
com experiência /desmontagem e 
montagem de veículos e processos 
pintura,funilaria, polimento e hi-

gienização / horário de trabalho de 
segunda a sexta,das 8h as 18h / re-
gistro CLT Salário R$ 1500,00 ou 
contratação por MEI remuneração 
a combinar

• MOTOBOY - médio  - com moto 
propria / com experiencia / CNH 
A/ Horário de  trabalho de segun-
da a sábado das 8h as 16h / Salário 
R$1.787,00 + ajuda transporte + 
reembolso km + periculosidade + 
Vale refeição

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

• MOTORISTA DE CAMINHÃO 
- alfabetizado /CNH A/D, com 
experiência / Horário de trabalho 
de Segunda à Sexta das 7h as 17h, 
Sexta das 7h às 16h / Salário R$ 
2.500,00 + refeição/ local de tra-
balho: Sto Antonio de Posse

• MOTORISTA  DE CAMINHÃO 
- fundamental / com experiência / 
CNH D / horário 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 EMPILHADEI-
RA - médio - com experiência - 
curso atualizado/ disponibilidade 
para turnos /Salário R$ 1455,96, 
após a experiência R$ 1.819,95 
+ Vale Refeição R$ 28,50 p/dia 
+ Vale Alimentação R$ 281,00 
+  Convênio médico + convênio 
odontológico 

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

• PIZZAIOLO - com experiência / 

horário de trabalho de dom a dom 
das 16h as 24h / folgas a combi-
nar / salário R$ 1500,00 + bônus 
(retirada média de R$ 2350,00) + 
moradia 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

• TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
- curso técnico completo / com ou 
sem experiência / clinica de aplica-
ção de vacinas diversas/ horário de 
trabalho de segunda a sexta das 9h 
as 18h, sábado das 9h as 13h / sa-
lário R$ 2000,00 + vale transporte 
+ cesta básica

• TÉCNICO EM MANUTENÇÃO 
DE MAQUINAS DE JARDINA-
GEM - com experiência em ma-
nutenção equipamentos de jardim, 
cortadores de grama, roçadeira, 
etc/ horário segunda a sexta das 8h 
as 18h / salário $ 2.100,00 + 30% 
periculosidade + vale transporte + 
vale refeição + vale alimentação

• TÉCNICO QUIMÍCO com CRQ 
ativo / técnico completo, com ou 
sem experiência / 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 

• VENDEDOR - médio / com expe-
riência 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

• VENDEDORA P/ LOJA DE 
CHOCOLATE - médio / com ex-
periência em vendas / horários de 
trabalho de segunda a sábado das 
9h as 17:48h ou das 11:12h as 20h, 
domingos das 9h as 14h / 1 folga 
na semana, e 1 domingo no mes / 
salário R$ 1500,00 + bonificação + 
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. 

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTEAMENTO 
ESTANCIA DAS FLORES 

Av das Palmas, 496 – Estância das Flores - Jaguariúna/SP, CEP: 13917-190. 
 

+ 55 19 3737-5555                condominio@zelocondominios.com.br               zelocondominios.com.br 
Rua Ferreira Penteado, 1.121 – Cambuí – Campinas/SP 

 

Jaguariúna, 21 de setembro de 2021. 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2021 
 

Na qualidade de Diretor Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO 
LOTEAMENTO ESTANCIA DAS FLORES, venho pela presente CONVOCAR a todos Senhores(as) 
Associados(as) a participarem da  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 2021, que será realizada  no dia 
09 de outubro de 2021, no Auditório do Hotel Matiz, localizado na Avenida Armando Mário Tozzi, 1.400 
– Núcleo Santa Úrsula – Jaguariúna/SP, em primeira convocação as 09h00, com pelo menos 1/3  
(um terço) dos associados presentes ou em segunda convocação, às 09h30min com qualquer número de 
presentes, a fim de deliberar sobre os seguintes itens da Ordem do Dia: 
 

1. Eleição de Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários, 1º e 2º 
Tesoureiros. Diretor Social, de Esportes e Cultura; 

2. Eleição de Conselho Fiscal composto por 05 membros efetivos e 02 membros suplentes; 
 

** Conforme Artigo 34, Inciso I do Capítulo IX do Estatuto da Associação, os candidatos deverão 
apresentar a Diretoria, chapa completa de candidatos, até 05 (cinco) dias antes do dia da votação. 
Ainda no Inciso III – poderão ser registradas chapas para Diretoria e para Conselho Fiscal separadamente, 
sendo vedado o registro de nomes para cargos isolados. 

 
 

Vagner Mendonça 
Presidente 

Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Estância das Flores 
 
 
 
 
 
 

 Considerando que ainda não vencemos a Pandemia (COVID-19), a assembleia deverá ocorrer 
visando evitar aglomerações, por isso solicitamos que participem 1 (um) representante por 
unidade; 

 Para participar da Assembleia é obrigatório o uso de MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL e Álcool Gel 
será disponibilizado; 
 

 Os senhores condôminos que não puderem comparecer, poderão fazer-se representar por 
procuração específica. 

 Os condôminos que não puderem participar e nem se fizerem representar por procuração estarão 
aprovando implicitamente as resoluções tomadas, não sendo aceitas reclamações posteriores. 

 Código Civil - Art. 1.335 - São direitos do condômino: III - votar nas deliberações da assembleia e 
delas participar, estando quite. 

 
 
 

 
 
 
 
 

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 01 de outubro de 2021  à 07 de outubro 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 
42º Isabela Queiroz Romao  
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Holambra, 01 de outubro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

Precisa-se de empregada 
doméstica

Requisitos: morar em Jaguariúna, ser e 

responsável e pontal. 

Período: de segunda a sexta, das 7h às 15h. 

Enviar currículo para eas@gmail.com
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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 BAQUEIRO 
e ANA CAROLINE LEMES DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, arquiteto, solteiro, nas-
cido em CAMPINAS, SP, no dia 
20 de outubro de 1993, residente 
e domiciliado na Rua Pedro Lana, 
Nº 359, Recanto Camanducaia, 
JAGUARIÚNA, SP, filho de GIL-
VAIR BAQUEIRO e de MARIA 
LÚCIA BAQUEIRO. Ela, de na-
cionalidade Brasileira, analista de 
logística, solteira, nascida em ITA-
PIRA, SP, no dia 13 de outubro de 
1998, residente e domiciliada na 
Rua Sebastião de Oliveira, Nº 66, 
Vila Primavera, JAGUARIÚNA, 
SP, filha de GIAN RICARDO DE 
LIMA SOUZA e de ANA PAULA 
LEMES. 

RENAN PEREIRA MASSARI e 
MARIA RAFAELA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, 
operador de logística, divorciado, 
nascido em CAMPINAS, SP, no 
dia 08 de novembro de 1993, resi-
dente e domiciliado na Rua Pedro 
Lana, Nº 359, Vargeão, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de VALDECI 
MASSARI e de EVA PEREIRA 
MASSARI. Ela, de nacionalida-
de Brasileira, auxiliar de proces-
so, solteira, nascida em OURO 
BRANCO, AL, no dia 04 de ou-
tubro de 1988, residente e domici-
liada na Rua Pedro Lana, Nº 359, 
Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de CÍCERO LUIZ SILVA e de 
MARIA ELENILDA DA SILVA. 

ANDRÉ LUIZ BORGES e SO-
LANGE DE SOUZA DIAS. Ele, 
de nacionalidade Brasileira, fun-
cionário público municipal, sol-
teiro, nascido em MOGI MIRIM, 
SP, no dia 29 de outubro de 1983, 
residente e domiciliado na Rua 
Bernardino, Nº 1746, Conjunto 
Habitacional Vila 12 de Setembro 
1° Etapa, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lho de INDALECIO BORGES e 
de ORACINA LUCIA LUIZ BIR-
GES. Ela, de nacionalidade Bra-
sileira, auxiliar de departamento, 
solteira, nascida em DRACENA, 
SP, no dia 10 de julho de 1982, 
residente e domiciliada na Rua 
Abolição, Nº 36, Jardim Alvorada, 
DRACENA, SP, filha de FLORIS-
VALDO DIAS DOS SANTOS e 
de IZAURA DE SOUZA DIAS. 

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

JAGUARIÚNA, 30 de setembro 
de 2021.

www.teatrogt.com.br

Produção: Teatro Dona Zenaide
Rua Alfredo Bueno, 151 #clubegt

teatrogt
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https://www.imobiliariapoltronieri.com.br/
https://www.facebook.com/jaguarcenterplaza/
https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
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