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Morungaba recebe megaevento 
de ciclismo em 2022

Com a presença do vice-go-
vernador do Estado de São Pau-
lo, Rodrigo Garcia, e diante de 
uma plateia de moradores da 
cidade, o prefeito de Jaguari-
úna, Gustavo Reis, assinou no 
sábado, 02, o contrato da Prefei-
tura com a incorporadora Terra 
Nova, vencedora da licitação 
para a construção de 384 apar-
tamentos no Jardim Dona Irma 
pelo programa Nossa Casa-Pre-
ço Social, uma parceria entre a 
Administração Municipal, que 
doou o terreno, e o Governo do 
Estado, que subsidia o progra-
ma. Jaguariúna é a primeira ci-
dade do Estado a ser contempla-
da com o projeto.   Página 3

Jaguariúna 
é o primeiro 
município 
a receber o 
programa Nossa 
Casa-Preço Social

A Estância Climática de 
Morungaba se transformará na 
“Capital do ciclismo de alto ren-
dimento do Brasil” no próximo 

ano, com a realização do “Pi-
ppo Garnero Granfondo Brasil 
2022”. Em parceria com o mu-
nicípio, o produtor do evento é 

o próprio ciclista que dá nome 
à prova, Pippo Garnero, que é 
campeão brasileiro Elite.
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Com a presença de Rodrigo Garcia, Jaguariúna 
assina contrato para a construção de 384 moradias

No terreno serão construídos os apartamentos de dois dormitórios e 44,87 m² de área privativa

IVAIR OLIVEIRA

O produtor do evento é o próprio ciclista que dá nome à prova, Pippo Garnero

DIVULGAÇÃO

Prazo para recadastro do 
cartão cidadão é prorrogado

Tradição, 
atendimento 
especializado e 
referência em 
joias: Bassani 
Presentes 
comemora 41 anos

Previdência Social: garantia 
dos direitos do trabalhador

O prazo para a população 
de Jaguariúna fazer o recadas-
tramento do Cartão Cidadão 
foi prorrogado até o dia 18 de 
outubro pela Prefeitura. Quem 
ainda não fez o recadastro, já 

está com o Cartão Cidadão 
suspenso e deve fazer a regu-
larização para poder continuar 
tendo acesso aos serviços pú-
blicos da cidade.   

Página 9

As joias e semijoias são mais 
do que simples adereços do dia 
a dia. Algumas delas guardam 
histórias e simbolizam mo-
mentos especiais, o carinho de 

alguém e até mesmo um com-
promisso para a vida, como os 
anéis de formatura, de debutan-
te e as alianças de casamento.
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O Dia das Crianças é uma data em que 
os pequenos recebem presentes e agrados, 
além de festinhas na escola, nos clubes, 
nas praças da cidade e em outros lugares. 
A molecada adora e não vê a hora de che-
gar esse momento!

E, para comemorar a data os municí-
pios da região estão oferecendo diversas 
atrações. Depois de muito tempo com 
tudo fechado e saídas restritas, essa é uma 
oportunidade de viver a data um pouco 
mais livre.

Apesar da necessidade do álcool em gel 
e máscara de proteção, esse é um momen-
to de alegria e felicidade para as crianças 
e também para os pais que nos seguraram 
por tanto tempo por medo da Covid-19.

Mas, para aqueles que ainda não se 
sentem seguros, que proporcionem mo-
mentos diversificados para a criançada. 
Segue algumas dicas: deixe que as crian-
ças escolham o cardápio, oferendo opções 
bem gostosas e que elas adoram; decore 
a casa com balões e objetos divertidos. 
Aliás, permita que as próprias crianças 
criem uma decoração alegre e divertida; 
façam atividades artísticas, como um ate-
liê de fantasias ou de pintura, um show de 
talentos, uma oficina de reciclagem, para 
manter as crianças ativas; prepare jogos 
e brincadeiras para o dia; terminem o dia 
com uma sessão de cinema: escolham um 
filme, preparem a pipoca e a bebida e cur-
tam a companhia uns dos outros!
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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

Opinião

Tomaz de Aquino Pires*

Dr. Massarani, ex Presidente do 
Instituto de Recuperação do Patri-
mônio Histórico do ESP, minis-
trou conferência na Pousada Villa 
Bueno, em 19 de junho de 2009. 
A célebre boa nova iluminou a 
comunidade ali presente com sua 
sabedoria, erudição e experiência 
neste tema. Ensinou que investir 
em Patrimônio Histórico é investir 
em Turismo e Economia. Declarou 
ser um direito e dever do homem 
preservar as suas memórias, a sua 
história, a sua paisagem cultural, a 
própria identidade. Afirmou que é 
essencial resgatar o Passado, para 
análise, para compreender o pre-
sente e planejar o futuro. Sem este 
conhecimento, sem esta experiên-
cia nada se concretiza com eficá-
cia. As lições do Passado formam 
a geração do presente e planejam 

o futuro. Ensinou que a identidade 
pessoal é a memória que cada um 
tem de si mesmo. Aquilo que afir-
mou sobre o presente do homem 
harmoniza-se com as palavras do 
Dr. Alceu Amoroso Lima (Tristão 
de Ataíde), quando diz: “O passado 
não é aquilo que passou, mas o que 
fica do que passou”. Dr. Massarani 
diz: “Somos hoje a consciência de 
todos os fatos que nos aconteceram 
durante a vida”. Alguém que perde 
a memória  do seu passado, perde 
também a sua identidade.  Para um 
indivíduo, perder seu passado signi-
fica perder todas as suas referências  
pessoais, familiares  sociais e cul-
turais. É o mesmo que perder sua 
vida”.  Quando uma cidade cresce 
e o povo, inconscientemente, vai 
substituindo seu  casario antigo, 
suas construções trabalhadas  por 

pedreiros frentistas com suas mol-
duras originais , para aproveitar 
aquele terreno, ele vai destruindo 
a arquitetura  de uma época, vai 
varrendo a história das ruas de sua 
cidade, vai apagando um passado. 
Ele poderá estar jogando no lixo  
a leitura da sabedoria e da compe-
tência dos engenheiros e arquitetos 
de uma época cuja história aquele 
povo construiu.  Destrói também 
um capital financeiro que poderia 
ser reaproveitado e adaptado para 
montagem de um negócio neces-
sário na atualidade que geraria em-
prego e renda, sem desrespeitar a 
história, a memória, a identidade de 
um povo e de uma cidade. O cen-
tro histórico de uma cidade, o seu 
marco zero, suas primeiras constru-
ções devem ser não destruídas, mas 
restauradas, reaproveitadas, e, se 

necessário, adaptadas à uma nova 
finalidade: montagem de comércio, 
de pequena indústria, escritório, clí-
nica, consultórios, pequenas esco-
las... Construções modernas devem 
ser construídas em espaço novo, 
elaborando uma nova paisagem 
cultural com a correspondente ar-
quitetura da época hodierna. Jamais 
passar  o trator em cima de uma pai-
sagem cultural muito cara aos olhos 
da ciência e do coração de um povo 
consciente e pleno de afeto por sua 
Identidade.   Quantas construções  
originais:  pontes e igrejas  cente-
nárias, quantas sedes de  fazendas 
de café com paredes originais de 
taipa de mão, com suas construções 
anexas,  quantos muros de taipa de 
pilão  levantados  pelos negros já 
desapareceram só em nosso estado?  
Houve chafarizes e obeliscos, jar-

dins e fontes,  estações ferroviárias, 
casarões , sobrados e palacetes que 
vieram ao chão. É urgente que as 
Prefeituras e Câmaras Municipais  
assessorem o Conselho do Patrimô-
nio Histórico a fim de alicerçarem 
tal nobre missão e criarem Leis lo-
cais que beneficiem a proteção dos 
nossos bens culturais. É muito ur-
gente e necessário que respaldem o 
Conselho a realizar, por inteiro, o 
Inventário de Preservação e o Tom-
bamento dos Patrimônios Históri-
cos cadastrados e aprovados pelo 
CONPHAAJ. Os Poderes Públicos 
nunca negam ao seu povo e à sua ci-
dade o mais lídimo direito de terem 
a sua História preservada.

Tomaz de Aquino Pires
Casa da Memória Padre Gomes

“Dr. Massarani” ensinou na Vila Bueno em 2009

João Rodrigues*

Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira do Brasil, tem seu dia 
celebrado dia 12 de Outubro, 
devido ao Decreto Lei 6.802 de 
30 de Junho de 1980, e como 
informam que Deus é brasilei-
ro, nada melhor que nossa Pa-
droeira e o bondoso Deus, tenha 
reservado também este dia para 
celebrar o Dia das Crianças, 
com isto todas as bençãos so-
bre elas são derramadas, para 
que cresçam com saúde, ale-
gria e muita energia, pois todo 
um futuro lhes aguarda, e eu 
que já tive este privilégio de 
ser criança, sei o quanto esta 
fase foi primordial para a for-
mação do adulto que sou hoje. 
Nesta fase começamos a fazer 
os primeiros relacionamentos 
com os colegas,  brincadeiras, 
jogos, curiosidade, inovação, 
criatividade está no seu ápice, 
conhecimento, atitude, habili-
dade, comandar, organizar, já 
repararam que nossas crianças 
são líderes e empreendedores 
desde a tenra idade? Sim, isto 
mesmo desde cedo começa-
mos a liderar os nossos ami-

guinhos, convencer, persuadir, 
vender ideias e projetos, saber 
lidar com o primeiro dinheiri-
nho que ganham dos pais, tios, 
avós, para adquirir suas balas, 
doces, sorvetes, brinquedos ou 
algo que tem como objetivo 
ter, e tudo isto ocorre de forma 
natural sem elas perceberem e 
sem saberem o significado, pois 
ainda não foram apresentadas 
a elas as palavras como: Meta 
SMART, 5W2H, Crowfunding, 
Empreendedorismo, Fluxo de 
Caixa, Inbound, Outbound, 
Story Selling, etc, isto é nato 
destas incríveis crianças que es-
tão ao nosso lado no dia a dia, 
e que muitas vezes não damos 
conta destes itens acima que ci-
tei, mas que serão de suma im-
portância para a formação e so-
lidificação de sua vida pessoal e 
profissional.

Se você pai/mãe quer aju-
dar na formação de líder des-
ta criança SHOW que tem em 
casa, veja aqui alguns itens im-
portantes:

Ensine pelo Exemplo – não 
seja autoritário, que dita regras 

e impõe soluções, mas crie bons 
hábitos de desenvolvimento 
pessoal, como por exemplo o 
hábito da leitura, confie, comu-
nique-se de maneira clara,  não 
deixe passar a oportunidade de 
reconhecer os esforços, mante-
nha uma relação de confiança, 
com atenção ao protagonismo 
da criança.

Ofereça responsabilidades – 
compartilhe pequenos desafios 
durante a semana (mas os ade-
quados às capacidades dele), 
cuidar do dinheiro da mesada, 
retirar o lixo, passear com o ca-
chorro, arrumar a cama, lavar os 
pratos, ajudar na lista do super-
mercado (estoque), contribuirão 
muito na educação com foco na 
liderança.

Persistência – Desanimar, 
desiludir, desistir, são fato-
res que não podem fazer parte 
de um grande líder, por isto a 
persistência deve ser ensinada 
de maneira lúdica, é o famoso 
aprender brincando, e isto pode 
ser feito com a prática do espor-
te, brincadeiras, questões esco-
lares, como aprender a ler, fazer 

contas ou escrever, enfim algo 
que demonstre a criança que o 
esforço sempre é recompensado 
para aqueles que persistem em 
busca dos seus objetivos.

Argumente e negocie -  atra-
vés de conversa franca e direta, 
você conseguirá argumentar, 
negociar  e mostrar o quanto é 
importante o diálogo e a troca 
de informações para se chegar 
a um entendimento. A criança 
tem como característica natu-
ral a vontade de argumentar, 
perguntar, questionar, veja por 
exemplo quando ela deseja 
brincar até mais tarde e come-
ça a querer convencer a todos 
sobre suas reações para que ela 
continue naquela atividade.

Um erro muito comum que 
se comete é quando os pais não 
escutam, interrompem a criança 
e impõe outro caminho, incri-
velmente é nesse momento, que 
podemos mostrar a ela a ferra-
menta da negociação e com isto 
desenvolver nela esta habilida-
de, que tanto será necessária 
para seu futuro.Os pais podem 
aproveitar de um dia a dia nor-

mal junto com seus filhos, para  
ensinar-lhes coisas importan-
tíssimas que tanto agregarão a 
vida dos mesmos no futuro.

Como líder empresarial, 
tenho um sonho, o de levar a 
Cultura Empreendedora, para 
dentro de nossas escolas, des-
de o fundamental, para que 
nossas crianças comecem a ter  
habilidade e conhecimento de 
vida que  permitirá a elas te-
rem maiores possibilidades de 
um futuro melhor, estaríamos 
preparando uma geração, mais 
capacitada, mais inovadora, 
criativa e empreendedora, e isto 
sem dúvida é o que o mercado 
procura, e necessita sempre.

Nós adultos para sermos cria-
tivos, inovadores, podemos nos 
basear em nossas crianças pois 
elas possuem o incrível dom de 
voar na imaginação e são com 
certeza abençoadas!

João Rodrigues
Presidente ACI-Jaguariúna
Administrador – Gestor de Ne-
gócios – Empreendedor do Bem

Crianças lideres do mundo!

https://www.facebook.com/gazetaregional.jaguariuna
https://gazetaregional.com.br/
https://www.instagram.com/jornalgazetaregional/
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Destaque

Com a presença de Rodrigo Garcia, Jaguariúna 
assina contrato para a construção de 384 moradias
Jaguariúna é o primeiro município a receber o programa Nossa Casa-Preço Social

Com a presença do vice-
-governador do Estado de 
São Paulo, Rodrigo Garcia, 
e diante de uma plateia de 
moradores da cidade, o pre-
feito de Jaguariúna, Gustavo 
Reis, assinou no sábado, 02, 
o contrato da Prefeitura com 
a incorporadora Terra Nova, 
vencedora da licitação para 
a construção de 384 apar-
tamentos no Jardim Dona 
Irma pelo programa Nossa 
Casa-Preço Social, uma par-
ceria entre a Administração 
Municipal, que doou o terre-
no, e o Governo do Estado, 
que subsidia o programa. Ja-
guariúna é a primeira cidade 
do Estado a ser contemplada 
com o projeto. 

O número final de imó-
veis a serem construídos 
subiu de 312 para 384, um 
acréscimo de 72 unida-
des, ou 23% a mais do que 
o previsto inicialmente no 
projeto. A revisão foi anun-
ciada pelo secretário execu-
tivo de Estado da Habita-
ção, Fernando Marangoni, 
e confirmada pelo próprio 
vice-governador, no evento 
realizado em frente ao ter-
reno onde serão construídos 
os apartamentos de dois dor-
mitórios e 44,87 m² de área 
privativa, no Dona Irma.

Dos 384 imóveis, pelo 
menos 122 serão destinados 
exclusivamente a famílias 
com renda de até três sa-
lários mínimos pelo preço 
social de R$ 100 mil, cuja 
entrada será subsidiada pelo 
Estado. “A gente sabe o 
quanto é difícil pagar alu-
guel. Vocês vão deixar de 
pagar em média de R$ 800 
a R$ 1 mil de aluguel. E 
esse sonho se torna realida-
de hoje. Estamos no terreno, 
estou com o vice-governa-
dor, assinamos o contrato e 
as obras vão começar. Mais 
de uma centena de famílias 
vão deixar de pagar aluguel 
e vão ter a dignidade de ter a 
sua casa própria”, diz o pre-

IVAIR OLIVEIRA

feito Gustavo Reis.  
O vice-governador Ro-

drigo Garcia destacou “o 
momento difícil”, com a 
pandemia de coronavírus, e 
o esforço do governo em re-
tomar as atividades. “A gen-
te sabe que agora é a hora 
fundamental dos governos 
ajudarem a população a re-
tomar a sua vida. E é isso o 
que a gente veio fazer aqui 
em Jaguariúna hoje”, diz 
Garcia. “E fico feliz que o 
Gustavo conseguiu fazer 
essa obra no centro de Ja-
guariúna, isso é dignidade 
para as pessoas”, continuou 
Garcia. “Esse programa é 
para quem não tem casa e 
para quem ganha pouco e 
que, se não fosse essa ajuda, 
não teria condição de ter a 
sua casa”, afirma. 

“Estamos aqui falando 
de recursos fundamentais 
para cada um de vocês. Es-
tamos vivendo um momen-
to de grande revolução nos 
investimentos pelo Governo 
do Estado de São Paulo”, 
completa o secretário esta-
dual de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, 
também presente no evento.

Também estiveram pre-
sentes no evento a vice-pre-
feita de Jaguariúna, Rita 
Bergamasco, os deputados 
Vanderlei Macris e Edmir 
Chedid, o cantor e ex-vere-
ador de São Paulo Netinho 
de Paula, os prefeitos João 
Leandro Lolli (Santo Anto-
nio de Posse), Marquinho de 
Oliveira (Morungaba), Rafa-
el Piovezan (Santa Bárbara 
d’Oeste) e Carlos Alberto 

Martins (Amparo), além de 
vereadores, secretários mu-
nicipais e outras autoridades.

Mais recursos
Além do anúncio dos 

384 apartamentos no Dona 
Irma, com subsídios de 
R$7,8 milhões, Rodrigo 
Garcia também confirmou 
a liberação de mais R$5,2 
milhões a Jaguariúna para 
outros três projetos. Se-
rão destinados pelo Estado 
R$835 mil para a constru-
ção da Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Nassif, 
R$350 mil para reforma de 
creches e R$4 milhões para 
pavimentação asfáltica e in-
fraestrutura.

Preço social
Os subsídios do pro-

grama Nossa Casa-Preço 
Social são concedidos para 
imóveis financiados a preço 
social ou de mercado pela 
Secretaria de Estado da Ha-
bitação, por meio da Agên-
cia Casa Paulista. As famí-
lias também podem contar 
com financiamento da Cai-
xa Econômica Federal. Para 
ter direito ao subsídio esta-
dual, porém, a renda fami-
liar não poderá ultrapassar 
cinco salários mínimos. De 
acordo com as regras do 
programa, o beneficiado de-
verá residir ou trabalhar em 
Jaguariúna ou morar nas ci-
dades vizinhas.  

As inscrições para os in-
teressados serão abertas em 
até 60 dias pelo site www.
nossacasa.sp.gov.br. Caso o 
número de candidatos seja 

superior às unidades sociais 
disponíveis, a seleção será 
realizada por meio de sor-
teio público.

Na modalidade Nos-
sa Casa - Preço Social, as 
prefeituras fazem a oferta 
dos terrenos e, por meio de 
licitação pública, é defini-
da a empresa privada res-
ponsável por desenvolver o 
empreendimento. Parte das 
unidades habitacionais será 
destinada a preço social, 
com valor bem reduzido em 
relação ao preço normal, 
para famílias baixa renda, 
com cotas específicas para 
residentes em áreas de risco 
e famílias que recebam au-
xílio aluguel municipal. O 
restante das moradias será 
comercializado pela empre-
sa a preço de mercado.

As joias e semijoias 
são mais do que simples 
adereços do dia a dia. 
Algumas delas guardam 
histórias e simbolizam 
momentos especiais, o ca-
rinho de alguém e até mes-
mo um compromisso para 
a vida, como os anéis de 
formatura, de debutante e 
as alianças de casamento.

Seja qual for a oca-
sião, a Bassani Presentes, 
de Jaguariúna, conta com 
as melhores opções de 
joias e semijoias para seus 
clientes. Em 41 anos de 
história, atualmente sob a 
gestão de Júnior, a Bassa-
ni é uma referência para 
muitos homens e mulhe-
res que gostam de aces-
sórios ou de presentear 
alguém especial.

A Bassani Presentes 
surgiu com o pai de Junior, 

Antônio Carlos Bassani, 
em 1980, antes chama-
da de Relojoaria Bassani. 
Apesar de ser graduado 
em outra área, o interesse 
de Junior pelo trabalho do 
pai sempre foi forte e com 
a sua morte, em 1984, ele 
assumiu a loja junto com 
sua mãe, Maria Helena 
Nastasio Bassani. Desde 
então a loja segue em fa-
mília que hoje é comanda-
da pela sua terceira gera-
ção.

Uma loja elitizada que 
trabalha com joias folea-
das a ouro, prata e muito 
mais. A expansão física e 
de acessórios nesse pro-
cesso foi natural, pois a 
demanda sempre foi gran-
de e o feedback dos clien-
tes positivo.

A Bassani Presentes 
atende, principalmente, 

jovens e mulheres que 
buscam por pratas. Mas, 
também atende outras li-
nhas de joia feminina, as-
sim como masculina, tan-
to para uso pessoal como 
para presentes.

Em quase 41 anos de 
loja o proprietário tira 
muitas lições. “Tanto da 
moeda (cruzeiro e real, 
por exemplo) como de 
mercado, pois as pessoas 
mudaram seus gostos e 
nós conseguimos acompa-
nhar as mudanças enrai-
zando nossa marca”. 

Para ele, é um orgulho 
manter a Bassani que co-
meçou com seu pai e mãe, 
e que agora está entre sua 
esposa Adriana e filha 
Elissa. “É uma delicia fa-
zer o que se gosta. Um pri-
vilegio de poucos e eu só 
agradeço”, finaliza.

Tradição, atendimento especializado 
e referência em joias: Bassani 
Presentes comemora 41 anos

A loja tem um espaço moderno e elegante, atendimento especial que fideliza o público e produtos que dão 
autoestima para seus clientes

DIVULGAÇÃO

No terreno serão 
construídos os 
apartamentos de dois 
dormitórios e 44,87 m² 
de área privativa

https://fortmat.com.br/
https://www.instagram.com/paulaapartyka/
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Bem na foto no Na Lenha
Nalenhasteakhouse inaugura sua nova área externa e conta agora 
com apresentações nas sextas-feiras e sábados de música ao vivo. 
O novo espaço conta com uma área temática inesquecível!

A programação de shows pode ser encontrada 
no Instagram @nalenhasteakhouse ou      (19) 38675629

@nalenhasteakhouse
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Prefeitura lança Projeto Sabão Ecológico 
para fomentar renda à população

Projeto de empreendimento habitacional de 
interesse social é aprovado

Secretaria Municipal de Saúde inicia o 
atendimento da Unidade de Saúde do Centro 
Comunitário “Waldyr Beira”

Saúde realiza evento especial sobre Outubro Rosa

O Projeto pretende evitar a poluição do meio ambiente e gerar renda para as famílias

 Artur nogueira

 Campinas

 Pedreira

 Santo Antônio de Posse
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Cuidar do Meio Am-
biente e adotar práticas 
ecológicas é dever de to-
dos. Por isso, a Prefeitura, 
por meio da Secretaria de 
Assistência e Desenvol-
vimento Social, e o apoio 
das Secretarias de Meio 
Ambiente e Educação irá 
realizar o Projeto Oficina 
de Sabão Ecológico.

A iniciativa visa co-
letar óleos de cozinha de 
cada casa a fim de evitar 
o descarte de tais resídu-
os no meio ambiente. Essa 
substância, quando jogada 
no solo, pode resultar em 
poluição da natureza, uma 
vez que parte desse resí-
duo chega aos mananciais 

e fica na superfície dos 
rios e lagos, impedindo a 
entrada de luz e oxigênio. 
Esse descarte inadequado 
pode ocasionar, inclusive, 
a morte de várias espécies 
aquáticas.

O secretário de Assis-
tência e Desenvolvimen-
to Social, Amarildo Boer, 
destaca que o curso trará 
um retorno positivo para a 
população. “Os participan-
tes da Oficina poderão, ao 
aprender a produzir sabão, 
vendê-los e assim gerar 
renda para a sua família. 
Além da renda extra, gera 
economia, uma vez que 
o sabão feito em casa sai 
bem mais barato que um 

comprado no supermerca-
do”, destaca o secretário.

Para que o óleo não po-
lua o meio ambiente e seja 
reaproveitado, a coleta 
será feita pelo ecoponto do 
município e todo o resíduo 
coletado será utilizado na 
produção de sabões eco-
lógicos. Com a iniciativa, 
pessoas atendidas pelo 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
e moradores dos bairros 
Blumenau, Itamaraty e 
Parque dos Trabalhadores 
também poderão partici-
par de um curso com aulas 
práticas de como produzir 
seu sabão ecológico a par-
tir do óleo descartado.

DIVULGAÇÃO

O projeto de lei com-
plementar 44/20, que dis-
ciplina o Empreendimento 
Habitacional de Interesse 
Social (EHIS), da Com-
panhia Habitação Popular 
de Campinas (Cohab), foi 
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal de Campinas nesta 
semana, em definitivo e por 
unanimidade, e segue para 
sanção do prefeito. O PL 
foi elaborado pelo Execu-
tivo e tem como foco im-
pulsionar novos projetos de 
empreendimentos de inte-
resse social e, com isso, au-

mentar a oferta de unidades 
habitacionais à população 
de baixa renda. 

A nova lei, em conjun-
to com outras políticas 
habitacionais, serve para 
simplificar e agilizar os 
processos para a aprovação 
de projetos e execução de 
empreendimentos de inte-
resse social; permite novos 
parâmetros urbanísticos e 
de construção, como a pos-
sibilidade de parcelamento 
de lotes em 90 metros qua-
drados, redução de número 
de garagens, entre outros.

A ideia é que medidas 
como estas possam reduzir 
o valor de imóveis e au-
mentar as oportunidades de 
aquisição para quem sonha 
com a casa própria.

O EHIS é direcionado 
a famílias com até 10 sa-
lários-mínimos. Para até 
seis salários, há benefícios 
fiscais, como isenção de 
Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis (ITBI) e 
Imposto Sobre Serviços 
(ISS). Depois de sancio-
nada, a lei deve passar por 
regulamentação.

Durante os meses de 
julho e agosto de 2021 
as secretarias municipais 
de Saúde e de Agricultu-
ra, Abastecimento e Meio 
Ambiente, promoveram 
reuniões com os morado-
res dos bairros Entre Mon-
tes, Zorem, Náutico Repre-
sa e Basílio, apresentando 
o projeto de adequação do 
Centro Comunitário “Wal-
dyr Beira” em uma Uni-
dade de Saúde da Família 
Rural. Nesta quarta-feira, 
06, a Secretaria de Saúde 
iniciou o atendimento mé-
dico aos moradores, com 
uma equipe composta por 
Médico, Técnico de En-
fermagem, Enfermeiro e 
Agentes de Saúde.

Todas as quartas-feiras 
a Unidade de Saúde do 
Centro Comunitário “Wal-
dyr Beira” atende a partir 
das 7h30. O atendimento 
deve ser agendado pelo 
grupo de WhatsApp no nú-

Em função do Outubro 
Rosa, mês de conscientiza-
ção e prevenção ao câncer 
de mama, a Secretaria Mu-
nicipal da Saúde de Santo 
Antônio de Posse está pre-
parando um grande evento 
dedicado a saúde da mu-
lher, com foco na detecção 
precoce do câncer de mama 
e de colo de útero. 

O evento será realizado 
no próximo sábado, 16, 
das 9h às 15h, no Ambula-
tório Municipal de Espe-

cialidades Médicas. Neste 
dia as mulheres terão a 
oportunidade de realizar 
uma coleta de papanico-
lau (exame preventivo de 
colo de útero) e 25 vagas 
para consulta com gine-
cologista. Para a coleta de 
papanicolau, as pacientes 
devem procurar a unidade 
Posto de Saúde da Famí-
lia (PSF) mais próxima da 
sua residência e fazer o 
agendamento.

Além do evento, a Se-

cretaria Municipal da 
Saúde por meio das uni-
dades PSF e do Ambula-
tório Municipal está or-
ganizando diversas ações, 
enfatizando atividades 
que ampliem o acesso 
das mulheres quanto aos 
exames de avaliação de 
mama, mamografias, co-
leta de papanicolau e prin-
cipalmente, ampliando o 
atendimento de ginecolo-
gia em todos os Postos de 
Saúde da Família.

Cap. Aramil - Navio Fantasmagorico

Em meio a série atual 
de “What if...” da Mar-
vel, um fã de Castlevania 
e Resident Evil: Village 
imaginou como seria se 
unisse os dois em um 
único jogo. O criador 
disse que quando joga o 
Resident Evil: Village, 
em vários momentos se 
sentia em Castlevania 
e então surgiu a ideia 
de unir os jogos. Este 
projeto levou cerca de 
dois meses para ser con-
cluído, cada detalhe foi 
personalizado, para se 
encaixar na proposta. O 
criador conseguiu mes-
clar muito bem as carac-
terísticas de cada jogo.  

Está para chegar al-
guns games para o ca-
talogo do Xbox Game 
Pass dentre esses o 
Back 4 Blood, a expan-

são Beyond Light de 
Destiny 2 para o PC e 
muitos outros. Visage 
se passa em 1980, numa 
cidade isolada e nela se 
encontra uma casa onde 
abriga um mal terrível. 
Visage foi desenvolvi-
do na tentativa de tapar 
o buraco deixado por 
Silent Hills e é um dos 
jogos que chegam neste 
mês, também ao catalo-
go do Game Pass. 

A próxima expansão 
de The Elder Scrolls 
Online Deadlands, 
chega dia primeiro de 
novembro e marca o 
fim da saga Gates of 
Oblivion. Os jogado-
res vão explorar, nesta 
expansão, novas áreas 
e também algumas já 
familiarizadas em The 
Elder Scrolls: Oblivion. 

Deadlands também vai 
mostrar aos jogadores, 
uma nova cidade cha-
mada Fargrave, que até 
então vai ser a maior 
cidade, os jogadores 
poderão fazer de tudo 
por lá comprar, vender 
e criar itens. 

Os jogadores de Call 
Of Duty: Warzone vão 
começar a se despedir 
do mapa Verdansk, pois 
a sexta temporada será 
a ultima. Depois de so-
frer com inúmeras ex-
plosões, fez ativar um 
evento sísmico devas-
tador. Essas rachaduras 
levam a bunkers da Se-
gunda Guerra e prova-
velmente vão conectar, 
com os eventos de Call 
of Duty: Vanguard. Esta 
será uma grande atuali-
zação para o Warzone. 

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”.

Residentvania, novos jogos chegam ao catalogo do game 
pass, nova expansão no TESO e adeus Verdansk. 

A iniciativa visa coletar óleos de cozinha de cada casa a fim de evitar o descarte de tais resíduos no meio ambiente

RMC

Locais do curso
A programação terá entrada gratuita para homens e mulheres e acontecerá em dias e meses diferentes. Veja:
- 16 de outubro: na EMEF Edmo Wilson Cardoso, no Jardim Blumenau, das 10h às 13h
- 13 de novembro: na EMEF Profa Alcídia Teixeira Whitaker Matteis, no Itamaraty, das 10h às 13h
- 11 de dezembro: na EMEF Prefeito Ederaldo Rossetti, no Parque dos Trabalhadores, das 10h às 13h.

mero (19) 3852-1968.
“Nosso principal obje-

tivo é aproximar o atendi-
mento da saúde aos mora-
dores da área rural, além 
do atendimento médico 
estaremos disponibilizan-

do remédios e o agenda-
mento de exames”, desta-
ca a secretária de Saúde 
Ana Lúcia Nieri Goulart 
que esteve visitando o lo-
cal e acompanhando os 
atendimentos.

DIVULGAÇÃO

A equipe da unidade é composta por Médico, Técnico de Enfermagem, 
Enfermeiro e Agentes de Saúde

https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
https://www.youtube.com/channel/UCr1-ZS2TU020A21CI8oRz6A
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Parque Cidade das Crianças reabre no dia 
12 de outubro com programação especial

GCM de Amparo envia 
representante para ministrar 
curso em Bertioga

7

 Holambra 

Inicialmente a capaci-
dade máxima do parque 
será restringida a 70%, ou 
seja, 1.400 pessoas. O uso 
de máscara é obrigatório e 
totens com álcool em gel 
estarão disponíveis. Após 
a reabertura, o parque fun-
cionará aos sábados, do-
mingos e feriados, das 9h 
às 17h, com entrada franca.

“É com enorme satis-

fação que reabriremos as 
portas do Parque Cidade 
das Crianças a moradores e 
visitantes. Um espaço con-
fortável e seguro para ati-
vidades de lazer, prática de 
esportes e apresentações 
artísticas. Com certeza se 
tornará um dos principais 
atrativos do município”, 
afirma o prefeito Fernando 
Capato.

Para a diretora munici-
pal de Turismo e Cultura, 
Alessandra Caratti, o lo-
cal será multifuncional: 
“além de amplo, o am-
biente do parque é muito 
agradável, propenso a ati-
vidades culturais e espor-
tivas. Um espaço muito 
versátil e diferenciado, 
ideal para uma cidade 
como Holambra”.

 Amparo

As atrações incluem show de mágica, malabares e muito mais

O parque está localizado próximo ao Moinho Povos Unidos

DIVULGAÇÃO

Nesta semana o Guarda 
Civil Municipal (GCM) 
Splendore, representou 
a instituição amparense 
ministrando no curso de 
Canil as disciplinas de 
Conduta de Patrulhamen-
to, Abordagem, Controle 
de Distúrbio Civil e Téc-
nicas Não Letais.  O curso 
ocorreu em Riviera de São 
Lourenço, em Bertioga, 
no Litoral Sul do Estado.

Splendore contribuiu 
com seus conhecimentos 
técnicos e também com 
a experiência de mais de 
20 anos de Guarda Civil 
Municipal. O curso con-
tou também com outros 
instrutores, todos de alto 
nível de profissionalismo, 
formando mais uma tur-
ma de especialização em 
policiamento privado com 
emprego de cães.

O Parque Cidade das 
Crianças será reaberto ao 
público na terça-feira, 12, a 
partir das 9h. A reabertura 
será marcada por uma sé-
rie de atrações como show 
circense, apresentações de 
skate, malabares e show 
de mágica. A diversão para 
as crianças estará garanti-
da com brincadeiras como 
piscina de bolinhas, chute a 
gol, pula-pula, mini-touri-
nho, boca de jacaré, elefan-
te tobogã e camas elásticas, 
além de pipoca, algodão-
-doce e churros à vontade. 
A entrada é gratuita.

Construído com recur-
sos da Secretaria de Turis-
mo do Governo do Estado 
às margens da Rodovia SP-
107, próximo ao Moinho 
Povos Unidos, o parque 
conta com lagoa, pista de 
skate, academia ao ar livre, 
pista com 1,5 km para ca-
minhada, restaurante, ba-
nheiros e atrativos variados 
para crianças. Inaugurado 
em dezembro de 2020, o 
espaço permaneceu fecha-
do em função do agrava-
mento da pandemia da Co-
vid-19.

Circuito das águas

Curso ocorreu em Riviera de São Lourenço

https://www.instagram.com/churrascariadeoclecius/
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Morungaba recebe megaevento de ciclismo em 2022

Programa “Criança Feliz” 
atende 33 crianças

A Estância Climática de 
Morungaba se transforma-
rá na “Capital do ciclismo 
de alto rendimento do Bra-
sil” no próximo ano, com 
a realização do “Pippo 
Garnero Granfondo Brasil 
2022”. Em parceria com o 
município, o produtor do 
evento é o próprio ciclista 
que dá nome à prova, Pi-
ppo Garnero, que é cam-
peão brasileiro Elite.

Pippo, o anfitrião do 
evento, foi atleta da Se-
leção Brasileira no Cam-
peonato Mundial em Ri-
chmond 2015. Também 
foi campeão La Marmotte 
2019 e da Haute Route 
Alps em 2021 – ambas na 
França; coleciona recor-
des em diversos circuitos 
e é um dos maiores incen-

tivadores do esporte de 
alto rendimento no Brasil.

O prefeito Marquinho 
Oliveira recebeu a equipe 
da produção do evento na 
semana passada, formada 
por Pippo, pelo produ-
tor Sérgio Mattos e pelo 
jornalista José Aparecido 
Miguel. “Morungaba está 
de portas abertas para o 
evento e tenho certeza de 
que a população receberá 
muito bem todos os seus 
participantes. Receber 
eventos desta modalidade 
é uma vocação de nossa 
estância que junto com 
os municípios vizinhos 
proporciona belos e desa-
fiantes trajetos”, comenta 
o prefeito de Morungaba.

A previsão é que a 
competição reúna ciclistas 

profissionais e amadores 
que serão liderados pelo 
anfitrião nas estradas da 
região serrana de Morun-
gaba. “Farão parte dessa 
competição os principais 
nomes da modalidade no 
Brasil, bem como perso-
nalidades do mundo do 
esporte. O evento reunirá 
o que tem de mais impor-
tante no ciclismo brasi-
leiro: ciclistas de ponta, 
natureza, trechos desafia-
dores, escaladas íngremes 
entre outros”, explica o 
atleta Pippo que também 
destaca que o evento ga-
rante a presença de mi-
lhares de atletas e famílias 
no município bem como a 
grande ocupação da rede 
hoteleira da região e res-
taurantes.

A previsão é que a competição reúna ciclistas 
profissionais e amadores que serão liderados pelo 
anfitrião nas estradas da região serrana do município

8

O produtor do evento é o próprio ciclista que dá nome à prova, Pippo Garnero

Sala de brinquedos foi implantada para atender as crianças

DIVULGAÇÃO

O Programa “Crian-
ça Feliz” foi implantando 
em Morungaba no final de 
2019 e hoje são 33 crianças 
atendidas por uma equipe 
de três visitadores e uma 
supervisora. O Programa 
busca promover o desen-
volvimento integral das 
crianças na primeira in-
fância, considerando a sua 
família e seu contexto de 
vida.

A Prefeitura por meio 
do Departamento de Ação e 
Inclusão Social, implantou 
no início do mês de agos-
to uma sala de brinquedos 
no Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS). 
A sala conta também com 
livros, materiais lúdicos e 
pedagógicos para auxiliar 
a criança em seu desenvol-
vimento de criatividade, 
coordenação motora e ra-

ciocínio lógico.
Por ser intersetorial, o 

programa articula entre os 
departamentos municipais 
de Saúde e Educação, fun-
cionando como uma rede 
de proteção com a integra-
ção de vários setores, ofe-
recendo apoio à gestante 
e à família na preparação 
para o nascimento e nos 
cuidados perinatais, cola-
borando no exercício da 
parentalidade, fortalecendo 
os vínculos e o papel das 
famílias, mediando o aces-
so da gestante e das crian-
ças aos serviços públicos 
de que necessitam.

 O “Criança Feliz” tem 
como público alvo as ges-
tantes, crianças de até três 
anos inseridas no CadÚni-
co, crianças de até 6 anos 
beneficiárias do Benefício 
de Prestação Continuada 

(BPC) e crianças de até 6 
anos afastadas do convívio 
familiar.

“Hoje crianças de 33 
famílias de baixa renda em 
Morungaba são atendidas 
pelo programa com visitas 
periódicas pela equipe. Os 
técnicos da equipe acom-
panham e estimulam o de-
senvolvimento das crianças 
com orientações e apoio 
em relação às famílias para 
garantir a seus filhos um 
futuro saudável, com po-
tencial para aprendizagem 
e socialização’, comenta 
o prefeito de Morungaba, 
Marquinho Oliveira.

Os interessados em par-
ticipar do Programa devem 
possuir o CadÚnico e renda 
de meio salário mínimo por 
pessoa ou até três salários 
mínimos na renda familiar 
para realizar sua inscrição.

DIVULGAÇÃO

Morungaba

Votação até dia 15: Município concorre 
ao “Top Destinos Turísticos” na 
categoria Turismo de Aventura

da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) pro-
porcionando belas paisa-
gens naturais e um clima 
agradável. O município 
também vem se destacan-
do pelos seus atrativos 
gastronômicos e seu arte-
sanato.  

Morungaba também 
é conhecida pelo Parque 
Ecológico Pedro Minei-
ro, com grande área ver-
de, lago e quedas d’água. 
E o Cruzeiro é um ponto 
de visitação de onde é 
possível ter uma bela vis-
ta de toda a cidade.

Morungaba está con-
correndo ao Prêmio “Top 
Destinos Turísticos” na 
categoria “Turismo de 
Aventura”. A votação 
popular encerra no pró-
ximo dia 15 de outubro e 
para votar basta acessar 
o link:  votetop.com.br/
cidade/Morungaba. 

Esta é a primeira vez 
que a cidade concorre ao 
prêmio. Morungaba vêm 
investindo e acreditando 
no turismo como poten-
cial gerador de renda. E 
junto com as ações da 
Prefeitura de Morunga-
ba por meio do Departa-
mento de Turismo, Cul-
tura, Esporte e Lazer, a 
estância climática cada 
vez mais vem se desta-
cando.

Hoje a cidade é con-
siderada uma das maio-
res coberturas vegetais 

DIVULGAÇÃO
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O prazo para a popula-
ção de Jaguariúna fazer o 
recadastramento do Cartão 
Cidadão foi prorrogado até 
o dia 18 de outubro pela 
Prefeitura. Quem ainda 
não fez o recadastro, já 
está com o Cartão Cida-
dão suspenso e deve fazer 
a regularização para poder 
continuar tendo acesso aos 
serviços públicos da cida-
de.  

A decisão foi tomada 
pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Governo, porque até esta 

quinta-feira, 45.122 pes-
soas haviam feito o reca-
dastro. Por tanto, a partir 
de agora, 18 de outubro é o 
último dia para o recadas-
tro do Cartão Cidadão de 
Jaguariúna. Após esta data, 
a regularização só poderá 
ser feita de forma presen-
cial junto ao Cartão Cida-
dão localizado no prédio 
da Prefeitura na rua Alfre-
do Bueno, 1235, Centro. 

De acordo com o secre-
tário de Governo, Valdir 
Parisi, desde 2013 não era 
feito um recadastramen-

to do Cartão Cidadão na 
cidade. Nos últimos anos 
a população aumentou e 
essa medida é necessária 
para que os serviços públi-
cos sejam adequados. 

“Nos últimos sete dias 
foram feitos mais de 8 mil 
recadastros. A população 
deixou para fazer na úl-
tima hora. Por isso, foi 
preciso aumentar o prazo 
para que todos continuem 
tendo acesso aos serviços 
públicos oferecidos pela 
Prefeitura”, ressaltou o se-
cretário.
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Prazo para recadastro do cartão cidadão é prorrogado 
O recadastramento começou a ser feito no dia 1º 
de junho e é obrigatório para toda a população que 
obteve o documento até 19 de maio de 2021

Visita
O prefeito Gustavo 

Reis (MDB) foi recebi-
do nesta quarta-feira, 06, 
pelo diretor-presidente 
da Jaguar Plásticos, Va-
ner Vitor Versori. Na con-
versa, o prefeito reforçou 
o pedido para a valoriza-
ção da mão de obra local 
e para a geração de novos 
postos de emprego. Se-
gundo Gustavo, a Jaguar 
Plásticos é parceira do 
município e da popula-
ção. “Temos orgulho da 
história da empresa, dos 
valores que ela carrega e 
queremos que essa rela-
ção seja longa e de, ain-
da mais, sucesso”, diz o 
prefeito.

Em casa
Por falar no prefeito, 

ele recebeu no último sá-
bado em sua residência 
em Jaguariúna o vice-go-
vernador de São Paulo, 
Rodrigo Garcia (PSDB), 
e também o prefeito de 
São Paulo, Ricardo Nu-
nes (MDB). Conversa-
mos bastante sobre os 
desafios do presente e 
do futuro. Extremamente 
gentil, atencioso e com-
prometido com a defesa 
do interesse público, Ro-
drigo é um líder político 

que inspira e certamente 
está preparado para fazer 
cada vez mais por nosso 
estado de São Paulo.

Casa própria
A Prefeitura de Jagua-

riúna assinou contrato 
com a incorporadora Ter-
ra Nova, vencedora da li-
citação para a construção 
de 384 apartamentos no 
Jardim Dona Irma, pelo 
programa Nossa Casa-
-Preço Social, uma par-
ceria entre a Administra-
ção Municipal, que doou 
o terreno, e o Governo 
do Estado, que subsidia 
o programa. Jaguariúna é 
a primeira cidade do Es-
tado a ser contemplada 
com o projeto. O contrato 
foi assinado no sábado, 
02, pelo prefeito Gustavo 
Reis, em solenidade que 
contou com a presença 
do vice-governador do 
Estado de São Paulo, Ro-
drigo Garcia. As inscri-
ções para os interessados 
serão abertas em até 60 
dias e deverão ser feitas 
pelo site www.nossacasa.
sp.gov.br.

Parceria
A Prefeitura de Jagua-

riúna, por meio da Secre-
taria Municipal de Desen-

volvimento Econômico e 
Social, firmou uma parce-
ria com o Rotary Club de 
Jaguariúna para diversas 
ações sociais e utilização 
do uso do auditório do 
Posto de Atendimento ao 
Trabalhador (PAT) para 
reuniões realizadas pela 
entidade sem fins lucrati-
vos. Segundo o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social de Jagua-
riúna, Lúcio Tomasiello, a 
parceria se dará em ações 
promovidas pelo Rotary, 
como campanhas de vaci-
nação, plantio de árvores 
e assistência social, entre 
outras, além da cessão, 
pela Prefeitura, do auditó-
rio do PAT para as reuni-
ões semanais da entidade.

Feriado
Devido ao feriado de 

Nossa Senhora Apareci-
da, comemorado no dia 
12, as repartições pú-
blicas estarão fechadas 
na segunda-feira (ponto 
facultativo), dia 11, e na 
terça-feira, voltando a 
funcionar normalmente 
na quarta-feira, 13, às 8h. 
Os atendimentos feitos 
pelos serviços essenciais 
da Prefeitura de Jaguariú-
na funcionarão em esque-
ma de plantão.

 Bastidores do poder

Quem ainda não fez o recadastro já está com o Cartão Cidadão suspenso

Como recadastrar?
A Prefeitura de Jaguariúna disponibilizou três formas diferentes para que o cidadão faça o recadastro:
- Por meio do aplicativo gratuito “Jaguariúna – Recadastramento Online” que pode ser baixado no celular.  
- Pelo site da Prefeitura (www.jaguariuna.sp.gov.br).
- Pessoalmente no Boulevard Cultural. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos 
sábados das 8h às 12h.

Para fazer o recadastramento é necessário apresentar o RG, CPF, Título de Eleitor (maiores de 18 anos), cartão do 
SUS e comprovante de endereço (água, energia, IPTU ou Contrato de locação). Caso seja necessário, uma pessoa 
pode fazer o recadastro para outra, desde que esta envie a foto (selfie) do morador. 
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (19) 4042-8277 e WhatsApp (19) 98363-3471.

DIVULGAÇÃO

Jaguariúna

O Dia das Crianças vai 
ser muito divertido em Ja-
guariúna. A Prefeitura pre-
parou uma programação 
especial para os pequenos 
e irá apresentar “A peque-
na sereia, o musical” no 
Teatro Municipal Dona 
Zenaide.

Nos dias 10, 11 e 12, às 
19h, o público poderá con-
ferir o musical que é um 
projeto de exercício cênico 
realizado com alunos de 
teatro musical da Escola 
das Artes de Jaguariúna.

A Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Jaguari-
úna garante que o espetá-
culo tem muitas músicas, 

dança e promete divertir 
toda família. “O proje-
to feito com os alunos da 
Escola das Artes trabalha 
uma montagem em curto 
prazo de ensaios, traba-
lhando três áreas artísticas: 
interpretação, canto e dan-
ça”, explica a secretaria 
Maria das Graças Hansen 
Albaran Santos.

A entrada é gratuita e os 
ingressos podem ser retira-
dos na bilheteria do teatro 
uma hora antes de cada 
sessão. Devido à pandemia 
da Covid-19, o distancia-
mento social será respei-
tado e todos devem usar 
máscara de proteção.

“A pequena Sereia, o 
musical”

O espetáculo conta a 
história da sereia Ariel, 
que é a filha do Rei Tri-
tão, comandante dos sete 
mares, e deseja caminhar 
entre os humanos para 
conhecê-los melhor, mas 
sempre é proibida por seu 
pai, que considera os hu-
manos como sendo “bár-
baros comedores de pei-
xe”. Durante sua aventura 
cheia de encanto e magia, 
ela se apaixona por um jo-
vem príncipe e resolve fir-
mar um pacto com Úrsula, 
a bruxa do reino.

Dia das crianças tem musical 



GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

9 de outubro de 2021

10

Impacto financeiro devido à queda 
nos meios de comunicação

Previdência Social: garantia dos direitos do trabalhador 

Na tarde da segunda-
-feira, 04, todo o mundo 
observou enquanto as 
principais empresas de 
tecnologia do mundo so-
friam com instabilidade 
ou a total inefetividade 
dos seus serviços. A cri-
se que se iniciou com o 
Facebook, o Instagram 
e o WhatsApp, todos os 
serviços pertencentes à 
Facebook simplesmente 
pararam de funcionar e 
deixaram seus usuários 
sem as principais ferra-
mentas de redes sociais 
da atualidade. 

Após mais ou menos 
uma hora, que foi o tempo 
necessário para a maioria 
dos usuários perceberem 
que o problema não se-
ria rapidamente sanado 
como outras dificuldades 
no serviço já experimen-
tadas pelo Facebook em 
suas atualizações, as pes-

soas começaram a buscar 
opções para conseguirem 
suprir a necessidade ge-
rada pela ausência des-
tes três serviços. Nesse 
momento, os usuários 
começaram a migrar in-
tensamente para outros 
mensageiros instantâne-
os, principalmente o Te-
legram, e outros serviços 
online que possibilitam o 
envio de mensagens por 
meio digital. 

Além do Telegram, 
redes sociais como Twit-
ter e LinkedIn se viram 
diante de uma migração 
massiva de usuários que 
estavam temporariamen-
te órfãos dos serviços da 
Facebook. Por volta das 
15h muitos usuários co-
meçaram então a notar 
que os problemas para 
usar serviços online se 
estenderam para produ-
tos ofertados para outras 

empresas como produtos 
da Google, que também 
ficaram indisponíveis 
por algumas horas. 

Basicamente instabi-
lidade e inatividade mar-
caram a tarde de usuários 
de tecnologia por todo o 
mundo. Mas não ape-
nas pessoas mais óbvias 
como profissionais dos 
setores de tecnologia e 
comunicação foram afe-
tadas. Durante a tarde da 
segunda-feira a imprensa 
nacional já destacava o 
impacto que este perí-
odo off-line teve sobre 
pequenos negócios por 
todo o país.

De acordo com re-
portagens publicadas 
no dia, comerciantes 
sofreram com diversos 
problemas. O principal 
deles foi o fato de que a 
maioria destes empresá-
rios utiliza o WhatsApp 

como meio de comuni-
cação com clientes e for-
necedores. Sem o men-
sageiro verde como uma 
opção, estes comercian-
tes se viram sem meios 
para receber pedidos de 
delivery, receber paga-
mentos ou se comunicar 
virtualmente com outras 
pessoas como costumam 
fazer diariamente. 

Todo este cenário 
de experiência sem re-
des sociais e de incapa-
cidade de comunicação 
gerado deixam impor-
tantes lições para todos 
que buscam se tornarem 
comerciantes ainda mais 
efetivos. A primeira das 
lições nos foi dada pe-
las próprias empresas 
de redes sociais: esteja 
pronto para um dia de 
problemas. Claro que Fa-
cebook, Google e outras 
empresas possuem equi-

pes voltadas unicamente 
para pensarem eventuais 
falhas que possam acon-
tecer em seus serviços e 
assim resolver proble-
mas antes que eles se tor-
nem realidade, mas ainda 
assim o que vimos foram 
horas de caos e ausência 
de respostas que fizeram 
Mark Zuckerberg perder 
milhões de dólares. 

A segunda importan-
te lição é: esteja pronto 
para assumir a liderança 
do mercado. Ninguém 
imaginava que o Twitter 
e o Telegram viessem a 
se tornar as únicas op-
ções de comunicação 
virtual para uma gran-
de parcela da população 
global naquela segun-
da-feira. Provavelmente 
nem as empresas que co-
ordenam estes serviços 
aguardavam por isso e, 
por este motivo, o que se 

viu por parte dos usuá-
rios que migraram para o 
Telegram buscando uma 
alternativa ao WhatsApp 
foi um serviço que apre-
sentava instabilidades 
causadas pelo grande flu-
xo de dados inesperados. 

Se você hoje não li-
dera o ramo de mercado 
ao qual pertence, não se 
contente com o segundo 
lugar ou com o ódio, es-
teja sempre pronto para 
se tornar o peixe gran-
de do aquário e quando 
o momento surgir você 
conquistará tudo que me-
rece. 

Por fim, nunca se li-
mite a uma única opção 
de acesso. Depender de 
um serviço ou ferramenta 
apenas, por mais que esta 
seja confiável, pode ser 
a sua grande ruína caso 
você de repente passe a 
ter problemas com ela. 

A Previdência Social 
é a reserva financeira 
que se faz no presente 
pensando no futuro. O 
objetivo é que o dinhei-
ro acumulado ao longo 
de anos seja usado pelo 
trabalhador quando se 
aposentar ou caso perca 
a capacidade de trabalhar 
ou, ainda, no momento 
de realizar um projeto de 
vida.

Apesar de a previ-
dência privada não ser 
gerida pelo governo, ela 
é regulamentada e fisca-
lizada pela Superinten-
dência de Seguros Pri-
vados (Susep), um órgão 
federal que acaba dando 

mais segurança aos bra-
sileiros que querem ter 
um plano. O pagamento 
do INSS é importante 
não apenas pela apo-
sentadoria, mas para ter 
acesso aos demais bene-
fícios previdenciários, 
como auxílio-doença, sa-
lário maternidade, apo-
sentadoria por invalidez 
e pensão por morte.

Para ter todos os direi-
tos garantidos é funda-
mental ter planejamento 
e conhecimento. A Con-
fiePrev Soluções Previ-
denciárias, localizada em 
Campinas, é especialis-
ta no assunto e auxilia 
muitos neste processo. O 

histórico dos profissio-
nais da Confie é ligado 
a previdência e esse é o 
diferencial.

De acordo com eles, 
quanto antes procurar 
essa assistência é melhor, 
pois o planejamento é o 
melhor caminho. “Tem 
pessoas que começaram 
muito cedo e partir do 
planejamento tem tempo 
suficiente para planejar 
o melhor momento para 
obter a melhor aposenta-
doria”, explicam.

A previdência é uma 
grande preocupação en-
tre os brasileiros, mas, 
apesar de todos os pesa-
res, é o único ganho que 

é a atualizado anualmen-
te. “Não existe outra. Eu 
sempre digo que o me-
lhor capital empregado 
pelo trabalhador é o regi-
me geral de Previdência 
Social”, afirma o espe-
cialista Osmar Massola. 

Atualmente, todo este 
processo é feito de for-
ma online e muitos dos 
requisitos podem não 
ser bem entendidos pela 
população, fazendo com 
que o pedido seja indefe-
rido. Ou seja, o especia-
lista é essencial para au-
xiliar prevendo, fazendo 
o planejamento da apo-
sentadoria e ajudar no 
momento em que você 

entra com o pedido da 
aposentadoria.

“Somos treinados. 
Temos vasta experiência 
que pode ajudar muitas 
pessoas”, finaliza.

Previdência Rural
A Aposentadoria Ru-

ral é destinada aos traba-
lhadores que trabalham 
na zona rural das cida-
des. Devido a essa condi-
ção, esses trabalhadores 
possuem requisitos dife-
rentes dos trabalhadores 
da zona urbana, porque 
geralmente convivem 
com situações mais difí-
ceis no dia a dia.

A ConfiePrev tem 

uma especialista em apo-
sentadoria rural que faz 
todo o acompanhamento 
do requerente. A cada 
situação a especialista 
oferece todo o suporte 
necessário. 

Para entrar em con-
tato com a ConfiePrev 
Soluções Previdenciárias 
mande um e-mail para 
a tendimento@confie-
prev.com.br ou compa-
reça até a Eip Cred As-
sessoria em Jaguariúna, 
localizado na Rua Cândi-
do Bueno, 905 - Centro. 
Telefones para contato: 
(19) 98333-2202 ou (19) 
3847-1138.

Edilaine Alves
Analista de Crédito e 

Cobrança 
Eip Cred

Economia
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https://www.facebook.com/restaurantedafran/
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Outubro Rosa e previdência

Apesar dos avanços da 
medicina, o câncer ainda 
assusta e assusta porque 
mata. A grande maioria 
das pessoas quando recebe 
o diagnóstico de neoplasia 
perdem o chão e sabem 
que neste momento co-
meça uma luta pela vida. 
A lei define a neoplasia 
como doença grave e traz 
alguns tipos de benefícios 
ao segurado. Nos bene-
fícios por incapacidade, 

sendo estes temporários 
ou permanentes, a carên-
cia que seria de 12 meses 
deixa de ser exigida. Lem-
bro que este é o primeiro 
benefício trazido pela 
legislação. Um segundo 
benefício cabe nas apo-
sentadorias por invalidez, 
hoje conhecida como be-
nefício por incapacidade 
permanente. Nesse caso o 
cálculo é muito diferente. 
Uma aposentadoria por 

invalidez por outro fator 
que não doença grave, tem 
seus cálculos começando 
com 60% da média, dife-
rentemente, quando ori-
ginada de doença grave, 
como o próprio câncer, o 
seu cálculo será feito de 
forma integral, ou seja, 
com 100% da média cal-
culada. Ainda na aposen-
tadoria por invalidez, é 
possível obter um auxílio 
adicional de 25%, desde 

que configure a necessida-
de de apoio de outra pes-
soa nas atividades comuns 
da pessoa. Até mesmo o 
benefício de prestação 
continuada, conhecido 
como BPC, se caracterizar 
que trouxe à pessoa com 
câncer limitação no conví-
vio com a sociedade, en-
quadrando-a como pessoa 
com deficiência, tal situa-
ção gera direito ao bene-
fício citado. Neste último 

caso é necessário que se 
enquadre também como 
baixa renda, ou seja, o sa-
lário per capita deve ser de 
até 1/4 do salário mínimo. 
Ainda em relação ao BPC, 
precisa ter seu cadastro 
atualizado no CadÚnico. 
Por fim, o aposentado ou 
pensionista, que recebam 
benefício por doença gra-
ve, terão direito à isenção 
e até mesmo restituição de 
Imposto de Renda se for 

o caso. A isenção cabe a 
partir da data do pedido 
para frente e a restituição 
cabe desde a constatação 
da doença limitada aos úl-
timos 5 anos. Em tempo, 
quando a pessoa se encon-
tra no estado mais crítico 
da doença, poderá sacar o 
FGTS, e o PIS / PASEP. 
No caso do PASEP espe-
cificamente, somente cabe 
quando já estiver inscrito 
no PASEP até 1998.

Wagner Brito
OAB/SP 256.159

E-mail: 
wfbrito1969@yahoo.com.br

DIREITO PREVIDENCIÁRIO

Muitas pessoas ques-
tionam se é legal, ou seja, 
é correto cobrar multa 
quando se quer romper 
contrato com determina-
da operadora de telefo-
nia. Digo que sim, desde 
que o consumidor tenha 
conhecimento prévio. 

É legal o pagamento de 
multa por quebra de con-
trato antes do tempo que 
foi contratado pelas par-
tes. A pergunta que fica 
é quando e quanto pode 
ser cobrado de multa por 
quebra de contrato?

Vale lembrar o consu-
midor que, no momento 
da contração de um de-
terminado pacote de ser-
viço, ou a contratação so-
mente de um determinado 

serviço, a operadora irá 
vincular aquele contrato 
a um determinado perí-
odo de fidelização, que 
não pode ser mais de 12 
meses, isto é, no máximo 
de 12 meses, não haven-
do renovação automática 
da fidelidade. 

Essa regra está esta-
belecida na Resolução de 
nº 632/2014 da ANATEL, 
denominado de “Contrato 
de Permanência”.

O consumidor pode 
optar por ser fidelizado 
em qualquer serviço de 
telecomunicações, caso a 
prestadora ofereça bene-
fícios em contrapartida e 
o consumidor considere 
esses benefícios vantajo-
sos. Caso o consumidor 

opte por se fidelizar, deve 
ser entregue a ele um 
contrato de permanência.

 O Contrato de Perma-
nência não se confunde 
com o Contrato de Pres-
tação do Serviço, embora 
esteja ligado ao contrato 
de prestação do serviço, 
é um documento distinto. 

Nesse contrato deve 
constar: a) o prazo de per-
manência aplicável; b) a 
descrição do benefício 
concedido e seu valor; c) 
o valor da multa em caso 
de rescisão antecipada do 
Contrato; e d) o contrato 
de prestação de serviço a 
que se vincula. 

Para pessoas jurídi-
cas, o procedimento é 
diferenciado. O prazo 

de permanência é de li-
vre negociação, devendo 
ser garantida a elas pos-
sibilidade de contratar 
com prazo máximo de 
12 meses.

Em caso de cancela-
mento da prestação de 
um serviço antes do prazo 
final de permanência mí-
nima (fidelização), pode 
ser cobrada multa de res-
cisão. A multa deverá ser 
proporcional ao tempo 
restante da fidelização e 
nunca superior ao valor 
do benefício recebido, 
essa condição vale para a 
pessoa física e jurídica. 

No entanto, se a desis-
tência for solicitada por-
que a prestadora descum-
priu o contrato ou outra 

obrigação legal, o consu-
midor não precisa pagar 
a multa por quebra do 
contrato de permanência. 
A prestadora, contudo, 
pode discordar se conse-
guir comprovar a impro-
cedência do alegado pelo 
consumidor. 

Caso não seja compro-
vado o descumprimento 
do contrato pela operado-
ra de telefonia, o consu-
midor deve pagar o valor 
da multa de fidelização 
pelo tempo restante. 

Essa situação deverá 
ser analisada caso a caso, 
e o Procon pode e deve 
auxiliar o consumidor no 
sentido de buscar garantir 
o cumprimento da Reso-
lução 632/2014, nos arti-

gos 57,58 e 59, da Anatel.
Lembre-se, que se faz 

necessário ter sempre em 
mãos números de pro-
tocolos, caso seja para 
provar as cobranças por 
soluções do mau uso dos 
serviços prestados. 

Outra questão impor-
tante: não faça reclama-
ção nas redes sociais, 
pois, você pode ter que 
responder por danos mo-
rais a pessoa jurídica. 
Faça no Procon formal-
mente, pois, com isso, o 
órgão pode agir e tomar 
às medidas legais cabí-
veis para fazer cumprir as 
regras determinadas nas 
normas estabelecidas. 

Fico por aqui, e um 
forte abraço. 

Diretor do Procon
Edison Cardoso de Sá

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

Fidelização nos contratos de serviços  
de telecomunicações – telefonia 

Direitos e deveres

Direitos

Direito desportivo: conheça a área que é tendência
Muito provavelmente 

você conhece a máxima 
“o Brasil é o país do fute-
bol”. Pois ela influencia, 
também, o mundo jurídico. 
Tanto é que, principalmen-
te a partir da Lei nº 9.615 
(conhecida como Lei Pelé), 
promulgada em 1998, o Di-
reito Desportivo tem se re-
velado como uma área em 
expansão.

E não é só do futebol 
que estamos falando. Esse 
ramo do Direito tem apli-
cação em diversos esportes, 
abrangendo aspectos relati-
vos ao atleta, bem como 
conflitos jurídicos que en-
volvem o tema.

Quer saber mais sobre o 
que é o Direito Desportivo, 
com se dá a atuação nele, a 
média salarial, os desafios 
e as tendências da área? 
Então, continue a leitura e 
entenda!

O que é Direito 
Desportivo?

Direito Desportivo é a 
área jurídica que cuida das 
relações jurídicas nas ativi-
dades desportivas. Portan-
to, é o conjunto de regras 
aplicado ao desporto, que 
abrange disposições admi-
nistrativas, civis, trabalhis-
tas, fiscais etc.

A sua aplicação en-
volve o agenciamento 
de atletas, a relação des-
tes com os clubes e fe-
derações, os direitos de 
imagem, as contratações 
e outras transações fi-
nanceiras do meio, até a 

representação na Justiça 
Desportiva.

Como atua um advogado 
desportivo?

O profissional da área 
do Direito Desportivo pode 
atuar em duas vertentes: es-
critórios especializados em 
litígios desportivos e aten-
dimento de clientes com 
interesses que envolvem o 
assunto.

No primeiro caso, o ad-
vogado tem a função de re-
presentar atletas, dirigentes 
e outros atores do mundo 
dos desportos em conflitos 
judiciais perante a Justiça 
Desportiva. Esses conflitos 
envolvem o descumpri-
mento de regras para de-
terminada competição, os 
casos de doping, agressões 
em campo, entre outros.

No segundo caso, a atu-
ação é mais ampla. Não 
restrita aos tribunais, o 
profissional pode fazer o 
papel de agente de atletas, 
sendo responsável por in-
termediar transações, se 
credenciado pela FIFA. 
Ainda, poderá tratar de di-
reitos trabalhistas e das li-
cenças de uso de imagem 
dos jogadores. Quanto aos 
clubes, ele pode auxiliar na 
gestão destes, por meio de 
consultorias ou assessoria 
jurídica.

Qual é a média salarial?
Com uma jornada de 

trabalho média de 40 horas 
semanais, o salário de um 
advogado desportivo está 

em torno de R$ 6.569,94, 
de acordo com dados do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
do Ministério do Trabalho 
(CAGED).

Contudo, em análises 
mais particulares, pode-
-se avaliar a experiência 
de advogados que podem 
receber por volta de R$ 
1.200,00, se empregados 
de escritórios, ou até R$ 
15.000,00, se trabalharem 
para um cliente fixo. Esse 
valor, ainda, pode variar, 
a depender do montante 
de uma transação ou con-
tratação.

Quais os desafios e as 
tendências da área?

O Direito Desporti-
vo encontra alguns desa-
fios, principalmente em 
decorrência da sua pe-
quena difusão. Isso gera 
desconhecimento acerca 
da legislação desportiva 
por aqueles que atuam na 
área, seja julgando ou de-
fendendo causas.

Agrava esse cenário 
o fato de a bibliografia 
sobre a área ser bem re-
duzida. Há, também, a 
necessidade de atualiza-
ção constante quanto às 
legislações de arbitragem, 
ligas esportivas, assim 
como o conhecimento da 
rotina dos tribunais.

Porém, com empenho, 
é possível encontrar mate-
riais na internet que podem 
orientar a atuação do pro-
fissional. Ademais, cada 

vez mais instituições de en-
sino têm oferecido cursos 
sobre Direito Desportivo.

Outro desafio é a de-
manda de trabalho, já que o 
serviço pode envolver tran-
sações que, muitas vezes, 
devido ao fuso horário em 
transferências internacio-
nais, podem exigir atuação 
fora do horário comercial.

Entretanto, uma tendên-
cia pós Copa do Mundo no 
Brasil e Olimpíadas do Rio 
de Janeiro é o crescente in-
teresse pela área. Soma-se 
a isso os atuais casos de 
corrupção no esporte. Ain-
da, cada vez mais atletas 
brasileiros estão atuando 
no exterior. Dessa forma, 
é notório o crescimento do 
Direito Desportivo.

Sendo assim, em meio 
às exigências da área, es-
tar preparado é requisito 
básico para ter sucesso na 
advocacia desportiva. Mas 
não é só isso. Além de ter 
conhecimentos, é preciso 
acompanhar a rotina e estar 
sempre atualizado no ramo.

Para isso, uma pós-gra-
duação em Direito Esporti-
vo é uma ótima opção. Isso 
porque ela vai oferecer ao 
profissional da advocacia 
o instrumental necessário 
para compreender a legis-
lação pertinente. Tudo isso 
a partir de uma análise da 
evolução do tema, bem 
como da rotina dessa área 
do Direito.

Qual é a média salarial?
Com uma jornada de 

trabalho média de 40 horas 
semanais, o salário de um 
advogado desportivo está 
em torno de R$ 6.569,94, 
de acordo com dados do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
do Ministério do Trabalho 
(CAGED).

Contudo, em análises 
mais particulares, pode-
-se avaliar a experiência 
de advogados que podem 
receber por volta de R$ 
1.200,00, se empregados 
de escritórios, ou até R$ 
15.000,00, se trabalharem 
para um cliente fixo. Esse 
valor, ainda, pode variar, 
a depender do montante 
de uma transação ou con-
tratação.

Quais os desafios e as 
tendências da área?

O Direito Desportivo 
encontra alguns desafios, 
principalmente em decor-
rência da sua pequena difu-
são. Isso gera desconheci-
mento acerca da legislação 
desportiva por aqueles que 
atuam na área, seja julgan-
do ou defendendo causas.

Agrava esse cenário o 
fato de a bibliografia sobre 
a área ser bem reduzida. 
Há, também, a necessida-
de de atualização constante 
quanto às legislações de ar-
bitragem, ligas esportivas, 
assim como o conhecimen-
to da rotina dos tribunais.

Porém, com empenho, 
é possível encontrar mate-
riais na internet que podem 
orientar a atuação do pro-

fissional. Ademais, cada 
vez mais instituições de en-
sino têm oferecido cursos 
sobre Direito Desportivo.

Outro desafio é a de-
manda de trabalho, já que 
o serviço pode envolver 
transações que, muitas 
vezes, devido ao fuso ho-
rário em transferências 
internacionais, podem 
exigir atuação fora do ho-
rário comercial.

Entretanto, uma tendên-
cia pós Copa do Mundo no 
Brasil e Olimpíadas do Rio 
de Janeiro é o crescente in-
teresse pela área. Soma-se 
a isso os atuais casos de 
corrupção no esporte. Ain-
da, cada vez mais atletas 
brasileiros estão atuando 
no exterior. Dessa forma, 
é notório o crescimento do 
Direito Desportivo.

Sendo assim, em meio 
às exigências da área, es-
tar preparado é requisito 
básico para ter sucesso na 
advocacia desportiva. Mas 
não é só isso. Além de ter 
conhecimentos, é preciso 
acompanhar a rotina e es-
tar sempre atualizado no 
ramo.

Para isso, uma pós-gra-
duação em Direito Esporti-
vo é uma ótima opção. Isso 
porque ela vai oferecer ao 
profissional da advocacia 
o instrumental necessário 
para compreender a legis-
lação pertinente. Tudo isso 
a partir de uma análise da 
evolução do tema, bem 
como da rotina dessa área 
do Direito.
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Agronegócio
Ecofarm Agroambiental 
Eng. Agronômo Carlos Rosin
Fone: (19) 99363-8210
E-mail: carlos.ecofarm@gmail.com

Um ótimo Sábado para 
você. Bom dia.

Hoje falarei sobre o mi-
cronutriente Cobre (Cu).O 
cobre é importante para o 
metabolismo de carboidra-
tos e nitrogênio, a deficiên-
cia desse nutriente resulta 
em plantas atrofiadas. O 
cobre é exigido na síntese 
da lignina, que é necessá-
ria para o fortalecimento 
das paredes celulares e pre-
venção do murchamento. 
Os sintomas da deficiência 
de cobre incluem o pereci-
mento de hastes e ramos, 
amarelecimento de folhas, 
crescimento atrofiado e fo-
lhas com tom verde pálido 
que murcham facilmente. 
De forma geral, os sinto-
mas aparecem nas plantas 
mais jovens.

Funções do Cobre (Cu)
• Age como ativador 

ou componente de enzimas;
• Interage na fixação 

do Nitrogênio nas legumi-
nosas;

• Importante no ba-
lanço de nutrientes que 
regulam a transpiração da 
planta;

• Aumenta a resistên-
cia das plantas a doenças;

• Importante no pro-
cesso da fotossíntese e da 
transpiração da planta.

Sintomas de Deficiência 
de Cobre(Cu)

• As folhas jovens tor-
nam-se murchas e enroladas, 
tornando-se quebradiças;

• leva a inclinação 
de pecíolos e talos

• clorose (deficiên-
cia de clorofila, deixando 
as folhas pálidas ou ama-
reladas

• reduz a lignificação 
(os xilemas são comprimi-
dos por tecidos vizinhos, 
reduzindo o transporte de 
água e solutos pela planta)

• em cereais provoca 
o abortamento de flores, 
produzindo espigas pouco 
granadas.

Os solos orgânicos e os 
solos arenosos com pouca 
matéria orgânica geral-
mente apresentam defici-
ência do nutriente Cobre. 
A absorção do Cobre pela 
planta é reduzida em fun-
ção da disponibilidade de 
Fósforo (P) e Ferro (Fe) 
no solo; no entanto, a ab-
sorção do Cobre aumenta 
com a elevação do índice 

de pH do solo.

Sintomas de Excesso de 
Manganês (Mn)

• As raízes escu-
recem e perdem o vigor, 
apresentam engrossamento 
e paralisam o crescimento;

• O excesso de cobre 
pode provocar deficiência 
em Ferro (Fe);

• reduz a absorção 
de Fósforo (P)

Como corrigir a 
deficiência de Cobre(Cu)

As quantidades de Co-
bre recomendadas  para 
serem aplicadas é de 3,36 
a 11,2 Kg por hectare, 
utilizando-se produtos na 
forma de Sulfato de Co-
bre (CuSO4) ou pó fino 
de Óxido de Cobre (CuO). 
Pesquisadores observaram 
que os efeitos residuais do 
Cobre permaneceram por 
até 8 anos. Sendo assim, 
é muito importante man-
ter o controle dos níveis 
do Cobre no solo, com a 
finalidade de impedir que 
ocorra um acúmulo do Co-
bre no solo. Esse controle 
pode ser efetuado por meio 
de análise do solo e/ou de 
tecido vegetal.

As metodologias 
utilizadas para extração 
do micronutriente 
Cobre(Cu)

Existem dois métodos 
comumente utilizados para 
a extração de Cobre em so-
los, 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 
utilizada deverá ser a utili-
zada em sua região, se for 
no estado de São Paulo, 
deve-se solicitar a meto-
dologia do DTPA, se nos 
demais estados da união o 
extrator de Melich.

Um ótimo final de se-
mana, com a certeza de 
uma semana próspera e 
com a realização de gran-
des projetos em sua vida, 
em nome do SENHOR JE-
SUS CRISTO.

Contato:
ECOFARM AGRO-

AMBIENTAL
Fone / WhatsApp - (19) 

99363-8210

A agropecuária é uma 
das principais atividades 
econômicas no Brasil. Só 
em 2017, enquanto as es-
timativas apontavam um 
crescimento do PIB agrí-
cola e pecuário em 3,61%, 
o setor registrou um cres-
cimento acumulado de 
14,5%. 

Em 2020, em plena 
pandemia, a agropecuá-
ria apresentou um PIB de 
1,9% no 1° trimestre, re-
gistrando um crescimento 
ainda mais intenso que o 
observado no 1° trimes-
tre/2019, quando o PIB 
registrado foi de 0,9% em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2018.

Este crescimento ape-
nas tornou-se possível 
graças ao financiamento 
que Bancos e Coopera-
tivas de Crédito ofere-
cem ao pequeno, médio e 
grande produtor, a fim de 
estimulá-lo em suas ativi-
dades, tornando-as mais 
produtivas em comparação 
às criações e produções 
agrícolas de outros países 
- considerando o mesmo 
pedaço de terra.

Como funciona o Crédito 
Rural?

O Crédito Rural é as-
segurado pelo Sistema 
Nacional de Crédito Rural 
- SNCR, tendo como prin-
cipais agentes os Bancos e 
as Cooperativas de Crédito. 

O SNCR tem suas nor-
mas de aplicação de recur-
sos aprovadas pelo Con-
selho Monetário Nacional 

- CMN. A publicação das 
diretrizes é feita pelo Ban-
co Central no Manual de 
Crédito Rural - MCR.

Para atender aos pro-
dutores rurais é necessá-
rio que estes estejam en-
quadrados em situações 
específicas da Lei, dentro 
do PRONAF - Programa 
Nacional de Fortalecimen-
to da Agricultura Familiar 
e de outras duas subdivi-
sões deste programa, sen-
do o Pronaf Custeio, que 
é dividido em agrícola e 
pecuário, e o Pronaf Inves-
timento.

Outras modalidades de 
financiamento previstas 
nestes programas são: Pro-
grama Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp); Funcafé (vol-
tado ao custeio, produção e 
estocagem); Moderfrota (in-
vestimentos em tecnologia, 
veículos e equipamentos); 
Moderagro (projetos de ex-
pansão do cultivo); Progra-
ma para Construção e Am-
pliação de Armazéns (PCA) 
e INOVAGRO (investimen-
tos em tecnologias).

A Importância do Crédi-
to Rural e Cooperativas 
de Crédito 

Para tanto, o crédito ru-
ral é um financiamento que 
auxilia associações, produ-
tores e cooperativas agrí-
colas a investirem em suas 
produções, propriedades e 
operações comerciais.

As Cooperativas de 
Crédito são um tipo de 
instituição financeira, sob 

o comando do Banco Cen-
tral, formada por coopera-
dos que se unem para ga-
rantir estes financiamentos 
nas propriedades e opera-
ções do campo. 

Cada cooperado entra 
com uma cota de partici-
pação em investimentos, 
fazendo parte da entidade 
e, portanto, sendo benefi-
ciado por ela. Os depósitos 
efetuados pelos coopera-
dos são garantidos pelo 
Fundo Garantidor do Coo-
perativismo de Crédito em 
até R$ 250mil. 

Outras vantagens que 
os cooperados possuem 
são: financiamentos e em-
préstimos com taxas muito 
mais vantajosas, além de 
cartões de débito e de cré-
dito; orientação e incentivo 
a aplicações financeiras/in-
vestimentos, dentre outras 
orientações aplicadas ao 
campo.

Desta forma, as coope-
rativas garantem um aten-
dimento personalizado a 
cada produtor, orientando-
-o quanto ao melhor uso 
do crédito que conseguir. 

É desta forma que o 
trabalho no campo não 
para de crescer e continua 
atraindo a atenção tanto 
de quem cresceu nas ci-
dades, como de quem vai 
para os centros urbanos 
para estudar já pensando 
em voltar. 

E assim como no pas-
sado, ainda forma um dos 
pilares principais da eco-
nomia brasileira, em pleno 
século XXI.

MOMENTO DO AGRONEGÓCIO

O desenvolvimento da agropecuária 
brasileira com os créditos rurais 

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

e-mail: ecofarm.agro-
ambiental@gmail.com

Acesse este artigo:
Cafeicultor têm poucos 

dias para aderir ao seguro 
climático

Através do Mais Café 
o produtor estará fazendo 

a gestão de risco climático 
sem onerar seu custo

Por: AGROLINK & 
ASSESSORIA

Publicado em 
07/10/2021 às 08:23h.

Clique aqui para o Link.

https://mariaditasenepol.com.br/
https://jaguarplasticos.com.br/
https://www.agrolink.com.br/noticias/cafeicultor-tem-poucos-dias-para-aderir-ao-seguro-climatico_456904.html?utm_source=agrolink-clipping&utm_medium=email&utm_campaign=clipping_edicao_7014&utm_content=noticia&ib=y


GAZETA REGIONAL
www.gazetaregional.com.br     

9 de outubro de 2021

Grupo UniEduK e Prefeitura 
de Pedreira firmam parceria para estágio do 
Curso de Medicina

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

13

Estágio dos estudantes do Curso de 
Medicina da UniFAJ será realizado 
nos Postos de Saúde da Vila 
Canesso e Águas de Março

O Grupo UniEduK (Uni-
FAJ) e a Prefeitura de Pe-
dreira firmaram parceria a 
fim de oferecer estágio aos 
alunos do Curso de Medici-
na. A princípio, a atividade 
será realizada nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) da 
Vila Canesso e Águas de 
Março, assim sendo será 
monitorada por docentes. 

No início desse proces-
so, o diretor da unidade 
de Jaguaríuna, professor 
Flávio Pacetta, o gestor do 
Curso de Medicina, pro-
fessor Altair Massaro, e 
a professora da UniFAJ, 
Celene Aparecida Ferra-
ri Audi visitaram as duas 
UBS disponibilizadas pela 
Prefeitura de Pedreira para 
o estágio. Para isso, foram 
acompanhados pela secre-
tária municipal de Saúde, 
Ana Lúcia Nieri Goulart, 
e pelo vereador Alessandro 
Luis de Godoy (Mole).

De acordo com a secre-
tária, a parceria desenvolvi-
da durante todo o primeiro 
semestre de 2021, seguirá 
no primeiro semestre de 
2022, com o intuito de pro-
piciar ainda mais agilidade 
e melhor atendimento aos 
pedreirenses.

“Os alunos de Medicina 
da UniFAJ realizam o es-
tágio nos Postos de Saúde 
da Vila Canesso e Águas 
de Março, sempre às quin-
tas e sextas-feiras, ou seja, 
10 alunos em cada unidade 
de saúde por dia, totalizan-
do 40 alunos por semana. 
Pedreira saiu na frente no-
vamente e é referência de 
qualidade e bom atendi-
mento na área da saúde”, 
destaca Ana Goulart.

 
Visão do Grupo 
UniEduK sobre o estágio 
do Curso de Medicina

Em seguida, durante a 

Educação

visita, o diretor da UniFAJ 
salientou a importância da 
ocasião: “É uma parceria 
muito positiva, que tem 
trazido muitos frutos. A 
vinda do Curso de Medi-
cina intensificou as par-
cerias que já tínhamos na 
saúde com os cursos de 
Psicologia, Enfermagem, 
Fisioterapia, etc. Essas 
duas UBS de Pedreira de-

ram um sentido transfor-
mador nessa questão edu-
cacional”, disse. 

Sobre essa parceria, 
o professor Flávio ainda 
acrescentou: “Do nosso 
lado estamos ensinando 
a parte técnica aos estu-
dantes e do outro, aqui, 
eles veem a prática, o dia 
a dia, a realidade da co-
munidade em torno de 

onde estudam”, ressaltou. 
“Isso é algo diferenciado, 
não é toda instituição que 
faz isso, mas esse é nosso 
lema ‘Seu futuro na práti-
ca’, por isso não podíamos 
fazer diferente”. 

Por fim, o prefeito Ha-
milton Bernardes enfati-
zou que a Rede Munici-
pal de Saúde necessita de 
investimentos como essa 

parceria firmada com a 
UniFAJ, proporcionando 
mais qualidade no atendi-
mento. “Nossos parabéns 
aos responsáveis pelo Cen-
tro Universitário de Jagua-
riúna, principalmente do 
Curso de Medicina, nossa 
equipe da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, pelo aten-
dimento prestado à popu-
lação”, concluiu.

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

Na semana passada o 
campeão brasileiro e Eu-
ropeu de ciclismo Pippo 
Garnero esteve em Morun-
gaba para propor a realiza-
ção de uma grande prova 
de ciclismo em 2022, a 
qual deve contar com cen-
tenas de atletas de todo 
País e também de outros 
países. O evento denomi-

nado PGGB – 2022 já tem 
data para ser realizado (27, 
28 e 29 de maio) e tem to-
tal apoio da Diretoria de 
Turismo, Cultura, Espor-
tes e Lazer de Morungaba 
e possivelmente entrará 
para o calendário oficial de 
eventos da cidade a partir 
do próximo ano.

De acordo com Pippo, 

“por sua beleza natural, 
Morungaba é o local per-
feito para a realização des-
se tipo de prova”.   A pe-
quena Estância Climática 
será o local da largada e 
da chegada da prova, onde 
os ciclistas irão até Tuiuti, 
depois irão sentido Ampa-
ro e retornam para Morun-
gaba pela SP 360. 

A primeira etapa da 
PGGB contará com duas 
categorias, sendo uma 
para atletas amadores e a 
Pró para atletas profissio-
nais. Certamente um gran-
de evento que tornará Mo-
rungaba a capital nacional 
do ciclismo.

A Prefeitura Morun-
gaba, por meio das dire-
torias de Turismo, Cul-
tura, Esportes e Lazer, 
Ação Social, Obras e 

Serviços, Saúde, Comu-
nicação e Educação pro-
move um grande evento 
para comemorar o dia 
das crianças do Parque 

Ecológico Pedro Minei-
ro na terça-feira, 12, das 
09h às 16h. As crian-
ças poderão usufruir de 
brinquedos infláveis, 

pinturas, atividades fí-
sicas, pipocas e algodão 
doce e muito mais, tudo 
grátis... 

A organização convi-

da toda a população mo-
rungabense a participar, 
usando máscaras e man-
tendo o distanciamen-
to social. O evento tem 

como principal apoiador 
a SABESP, que fará do-
ações de copos d’agua, 
mascaras e álcool gel 
durante todo o evento. 

A quinta rodada do In-
terior Cup foi adiada devi-
do ao feriado prolongado 
neste final de semana, sen-
do assim, a penúltima ro-

dada da primeira fase será 
realizada no dia 16, já a úl-
tima rodada será realizada 
no dia 23. No dia 30 tem 
início a segunda fase da 

competição que será dis-
putada no sistema de ma-
ta-mata, em dois jogos, ida 
e volta. Vale lembrar que 
as 12 equipes se classifi-

cam para a segunda fase, 
onde os confrontos das 
quatro categorias ficam da 
seguinte forma, 1º x 12º, 
2º x 11º, 3º x 10. 4º x 9º, 5º 

x 8º e 6º x 7º, sendo que as 
equipes que terminarem a 
primeira fase entre os seis 
melhores colocados, terão 
a vantagem de realizar o 

s e g u n d o 
jogo em 
casa no dia 
06/11. 

Por meio de uma par-
ceria entre a Comissão 
Organizadora e a direto-
ria do Operários FC, a tão 
esperada final da União 
Cup – 2021 pela catego-
ria sub 14 será realizada 
no estádio Luis Scavone 

em Itatiba no dia 02 de 
novembro, no feriado de 
finados, às 10h. É impor-
tante deixar registrado 
que três finais já foram re-
alizadas em Cosmópolis, 
tendo como campeões o 
Grêmio Sumareense (sub 

11), Projeto Bugrinho 
(sub 12) e Bata Sports 
(sub 13) respectivamente, 
porém a categoria sub 14 
que será disputada entre 
Projeto Bugrinho (Guara-
ni FC) e Atlétic Academy 
(Inter de Limeira) não foi 

realizada anteriormente 
por vários motivos, entre 
eles, a Covid-19 e o gran-
de número de atletas que 
foram jogar o campeona-
to paulista sub 15 para 
suas equipes.

Sendo assim, o tão es-

perado confronto agora 
tem data, horário e local. 
Aproveito a oportunidade 
para agradecer a diretoria 
do Operários em nome do 
amigo Gilli, que sempre 
esteve pronto e a dispo-
sição para ajudar a C.O. 

da União Cup e parabe-
niza-los pela excelente 
administração a frente 
do clube, pois o estádio 
está em perfeito estado 
de conservação, uma as 
mais belas estruturas de 
Itatiba e região.

Prof. Julio do 
Vadu

Pippo Garnero, campeão brasileiro e europeu de 
ciclismo realiza prova internacional em Morungaba

Prefeitura de Morungaba realiza um grande evento para a criançada na próxima terça-feira, 12 

Interior Cup não terá rodada neste fim de semana devido ao feriado prolongado

Estádio Luis Scavone em Itatiba será sede da grande final da categoria Sub 14 da União Cup

Esportes

Campeão Brasileiro Pippo Garnero e Prof Julio do Vadu
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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

Apesar de muitos acha-
rem que só tem carrapato 
em zonas rurais estão en-
ganados. As zonas urba-
nas do País não estão li-
vres desta enfermidade. 

O carrapato Rhipi-
cephalus sanguineus está 
presente em praticamen-
te todas as áreas urbanas 
do Brasil e é responsável 
pela transmissão de doen-
ças como erliquiose, ba-
besiose, anaplasmose. Ele 
frequentemente é respon-
sável por grandes infesta-
ções que provocam danos 
severos aos animais, po-
dendo causar anemia e até 
mesmo levá-los à morte. 

A seguir, vamos explo-
rar mais detalhes sobre 
esta praga perigosa e des-
cobrir quais os métodos 
mais efetivos para evitar 
que eles coloquem a saúde 
de nossos melhores ami-
gos em risco.

Como agir em uma in-

festação de carrapatos:
Durante cada fase de 

vida do carrapato (larva, 
ninfa e adultos), ele pas-
sa apenas alguns dias se 
alimentando no cão, para 
depois de desprender dele 
e se esconder em alguma 
fresta na parede, ou seja, 
os carrapatos nunca fazem 
as mudanças de fase no 
corpo do animal, sempre 
acontece no ambiente.

Estima-se que os car-
rapatos presentes no cão 
representam no máximo 
5% da população total na-
quele ambiente. O fato de 
95% da população estar 
escondida no ambiente e 
não no cão significa que 
apenas um tratamento car-
rapaticida no animal não é 
suficiente para lidar com 
uma infestação, por mais 
eficaz que seja o medica-
mento.

É necessário um trata-
mento simultâneo no cão 

e no ambiente. Nos cães, 
o ideal é utilizar produtos 
carrapaticidas de longa 
ação que protegem o ani-
mal contra novas infesta-
ções e, ao mesmo tempo, 
impedem que novos car-
rapatos retornem ao am-
biente. Já no ambiente, 
é necessário realizar um 
tratamento com produtos 
carrapaticidas específicos 
para o tipo de carrapato 
encontrado no cão.

Esse tratamento dura 
pelo menos três meses e 
deve ser aplicado priori-
tariamente nos locais de 
maior frequência do cão, 
em especial onde ele passa 
a noite, com foco em can-
tos, frestas, buracos, atrás 
de quadros, no interior de 
móveis e em quaisquer 
locais que possam servir 
como esconderijo para os 
carrapatos.

Vale ressaltar também 
que o carrapato também 

DIVULGAÇÃO

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

Médica Veterinária – 
Atendimento a Domicilio 

(VETMÓVEL) (19) 9.7417-2979

DIVULGAÇÃO

Esse é o ThorLara e sua irmã Liebe Esse é o Sheik

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

ROUPAS
CIRÚRGICAS

Você encontra na Nutrivet!

(19) 3867-4558

Momento PET

Carrapato, uma grande 
ameaça a saúde de seu PET 

é uma zoonose ou seja, 
também pode transmitir 
doenças a nós humanos se 
estiver contaminado por 
exemplo com a bactéria 
da febre maculosa !! 

Por isso a ação de pre-

venção de carrapatos em 
seus pets é de Suma im-
portância para ambas as 
partes !!! 

No entanto, procure 
SEMPRE O MÉDICO 
VETERINÁRIO para sa-

ber quais condutas seguir 
para manter seu pet saudá-
vel e longe dos carrapatos. 

PREVENÇÃO É UM 
ATO DE AMOR E CAR-
RAPATO MATA !!!

https://mariaditasenepol.com.br/
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Jeans, o clássico mais 
desejado 

Hoje vamos falar da peça mais democrática da 
moda e provavelmente quase toda pessoa desse 
mundo já usou ou usa. Estamos falando do 
Jeans!
O jeans é um tecido estiloso, versátil, descolado 
e super fácil de combinar. Encontramos peças 
com esse tipo de tecido em calças, shorts, saias, 
jaquetas, blusas e até vestidos. 
O jeans surgiu na França no ano de 1792, onde 
era chamado de tecido de Nimes (nome da 
cidade onde nasceu) e utilizado para confecção 
de roupas de marinheiros e de trabalho. 
Entretanto em 1860 foi o surgimento da famosa 
“calça jeans”, criada pelo alemão Levi Strauss, 
da marca Levi’s, e desde de então nunca mais 
saiu do mercado da moda.
Em pleno 2021 elas ainda dominam o ranking 
das peças mais desejadas, e estão por toda 
parte, cada vez mais cheias de detalhes, estilo e 
tecnologia. 

Confira algumas formas de usá-las e inspire-
se!Para mais dicas sigam @lojapaulasavioli

Vitória Savioli 

Gabriel Lira

Você já parou para pensar em quanto tempo perdemos 
fazendo as mesmas coisas por não termos feito direito na 
primeira vez? 
“Por que é que nunca se tem tempo para fazer as coisas 
direito, mas sempre se tem tempo para fazê-las de novo?” 
Qual é a sua dificuldade em fazer o que tem que ser feito?
“Fazer o que tem que ser feito e, não apenas o que lhe 
pedem, também é levar suas obrigações a sério, admitir 
seus erros quando cometê-los e pensar no que aprendeu 
com eles; ser uma pessoa de palavra; ser uma pessoa de 
ação e tomar a iniciativa”. 
Fazer o que tem que ser feito é essencial para todas as 

áreas da vida, desde a pessoal até a profissional. 
Suponhamos que, após o jantar você deixa de lavar a 
louça, pois se sente cansado. Aquela louça se acumula 
pela manhã, ao sair para trabalhar você se depara com 
aquela louça em sua pia e novamente não faz o que tem 
de ser feito. Sai para trabalhar, faz os seus afazeres diários 
e retorna para sua casa, a louça está lá. Você prepara 
o jantar e, novamente, não lava a sua louça, pois está 
cansado. 
Pela manhã tudo se acumulou novamente, os dias se 
repetem até que não há mais espaços na pia para tanta 
louça suja, então, ao invés de lavar a louça do dia, você 
terá que lavar a louça de todos os dias anteriores, tudo 
isso por que você deixou de fazer o que tinha que ser feito. 
A vida é exatamente assim.

Postergamos responsabilidades, deveres e sentimentos, 
e quando resolvemos fazer o que deveria ter sido feito, as 
coisas se acumularam e o resultado não é o mesmo. 
Uma louça não lavada acarreta em uma pilha de louças 
não lavadas. Um dever não cumprido acarreta em 
diversos problemas futuros. Sentimentos não expostos 
geram frustrações e desentendimentos. 
Fazer o que tem que ser feito e não apenas o que lhe 
pedem, muitas vezes pode não ser fácil. Podemos sentir 
medo, medo de errar, mas é justamente com o erro que 
aprendemos. Se você nunca cometeu nenhum, é por que 
ainda tem muito o que aprender. 
Portanto, não deixe para amanhã o que deve ser feito 
hoje, não deixe para daqui a pouco o que deve ser feito 
agora. “A eficiência é a preguiça inteligente.”

Vem comigo

https://mariaditasenepol.com.br/
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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.

• AÇOUGUEIRO - alfabetizado - 
com experiência, disponibilidade de 
horário / Salário R$2000,00 + vale 
transporte + cesta básica + refeição

• AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO 
-alfabetizado - com experiência, 
disponibilidade de horário / Salário 
R$1700,00 + vale transporte + cesta 
básica + refeição

• AJUDANTE DE OBRA - alfabe-
tizado / com experiência /  horário 
de trabalho de segunda a sabado das 
7h as 17hs / Salário R$ 1.668,89 + 
Vale Alimentação R$ 348,00 + vale 
transporte + café da manhã e tarde.

• AJUDANTE DE PADEIRO - al-
fabetizado - com experiência, dis-
ponibilidade de horário / Salário 
R$1700,00 + vale transporte + cesta 
básica + refeição

• ASSISTENTE DE ALMOXARI-
FADO / Superior cursando ou com-
pleto em Logística, Administração 
ou afins / com experiência em ges-
tão de estoque, recebimento de ma-
terial, requisição de entrada, arma-
zenamento, estocagem de materiais, 
separação de pedidos, etc. / CNH B 
/ Horário de trabalho de segunda a 
sexta das 7:42h às 17h / Salário R$ 
2.335,00 + vale transporte + refei-
ção + vale alimentação + convenio 
odontológico / local de trabalho 
S.A. de Posse

• ATENDENTE DE LANCHONE-
TE - médio / com ou sem experiên-
cia / horário de trabalho das 17h as 
23:20h, escala 6x1/ SALÁRIO R$ 
1035,00 inicial, após experiência 
R$ 1159,00 + vale alimentação R$ 
100,00 + uniforme + refeição.

• AUXILIAR CONTÁBIL - técnico 
ou superior na área de contabilida-
de / com experiência Elaboração de 
balancetes e demonstrativos,classifi-
cação de despesas,calcular impostos 
(PIS,CONFINS,ICMS, etc),impos-
tos retidos,analisar contas patrimo-
niais/ Horário de segunda a sexta das 
8h as 17:30h / Salário R$1.500,00 + 
Vale alimentação + Vale transporte

• AUXILIAR DE COMUNICAÇÃO 
VISUAL - médio - com experiên-
cia  na colocação de adesivos, pai-
néis,envelopamento de veículos, 
colocação de banners, etc / horário 
de trabalho de segunda a sexta das 
8h as 18h / disponibilidade  p/ hora 
extra / salário R$ 1500,00 + vale ali-
mentação R$310,00 + vale transpor-
te

• AUXILIAR DE CORTE E COS-
TURA - alfabetizada  /  com ex-
periência / horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7h as 17h / sa-
lário R$1410,00 + vale alimentação 
R$100,00 + assistência odontológi-
ca + vale transporte

• AUXILIAR DE COZINHA - com 

experiência / horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7h as 16:48h / 
salário R$ 1420,00 + refeição + ces-
ta básica + vale transporte

• AUXILIAR DE COZINHA - alfa-
betizado / com experiência em co-
zinha industrial / escala 6x1, horário 
de trabalho das 6h as 14:20h ou 14h 
as 22h20 / salário R$ 1440,38 + vale 
alimentação + vale transporte + re-
feição + assistência medica e odon-
tológica

• AUXILIAR DE ESCRITORIO (M) 
- médio / CNH B/ experiência em 
rotinas administrativas, Excel, etc 
/ horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 18h / Salário inicial 
R$ 1468,00 + vale transporte

• AUXILIAR DE ESCRITÓRIO P/ 
IMOBILIÁRIA - médio - com ex-
periência na área administrativa e 
atendimento a clientes, noções bási-
cas de informática/ horário de traba-
lho: segunda à sexta das 09h às 18h 
e sábado das 09h às 12h / salário 
R$1.500,00 + vale transporte + vale 
alimentação R$257,00

• AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO - 
médio / com experiência com sepa-
ração de pedidos, conferencia, etc /
Horário de trabalho de segunda a 
sábado das 15h as 00:00h / salário 
R$1.520,00 + vale transporte para 
Jaguariúna e Posse, ou fretado para 
Artur Nogueira e Holambra + Vale 
alimentação R$260,00 + premiação  
+ seguro de vida./ local de trabalho 
Holambra

• AUXILIAR DE LIMPEZA - funda-
mental /  com experiência / escala 
5x1, das 14:20h às 22:40h / Salário 
R$1.253,07 + cesta básica $115,00 
+ fretado

• AUXILIAR DE LIMPEZA/CAMA-
REIRA -  fundamental / com expe-
riência, serviços de limpeza geral 
e camareira / escala 6x1 (trabalha 
fds), das 9h as 17:20h / salário R$ 
1380,00 + vale transporte + vale re-
feição + vale alimentação R$ 103,00

• AUXILIAR DE LOGISTICA - mé-
dio / com curso de empilhadeirista 
/ com ou sem experiência / horá-
rio de trabalho de segunda a sex-
ta, das 7:30h as 17:18h / Salário 
R$1.550,00 + Vale transporte + vale 
alimentação + vale refeição + assis-
tência médica

• 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 MO-
TOR DIESEL - médio completo / 
CNH B /com experiência em mecâ-
nica de motos ou carro /  Horário de 
trabalho de segunda a sexta das 07h 
as 17:30h / salário R$1200,00 + vale 

alimentação R$400,00

• AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS DE LIMPEZA (M) - alfabeti-
zado - com experiência em limpeza 
geral/ Horário de trabalho de se-
gunda a sábado das 14h as 22:52h / 
Salário R$1234,53 + Fretado + Vale 
Alimentação R$110,00 + refeição 
no local

• AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔ-
NICO -  médio - cursando ou con-
cluído técnico eletrônico ou teleco-
municações/ ter informática básica / 
reparo de produtos eletrônicos/ ho-
rário de segunda a sexta das 7:42h 
as 17:30h / Salário R$ 1.497,36 + 
Refeição no local + Fretado + Con-
vênio Médico + Odontológico

• AUXILIAR TÉCNICO EM REFRI-
GERAÇÃO - fundamental / com 
experiência em manutenção de fre-
ezers e chopeiras / CNH B / horário 
de trabalho de segunda a sexta das 
7h as 17h / salário R$1668,00 + vale 
alimentação R$348,00 + vale trans-
porte + refeição

• CABELEIREIRA - com experi-
ência / autônomo  / remuneração a 
combinar

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

• CONSULTOR DE VENDAS - mé-
dio - com experiência em atendi-
mento a clientes / venda de crédito 
/ horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 18h /salário comis-
sionado com garantia de mínimo de 
R$1200,00

• COZINHEIRO - alfabetizado - com 
experiência, disponibilidade de ho-
rário / Salário R$2000,00 + vale 
transporte + cesta básica + refeição

• CUIDADORA DE IDOSO - para o 
período noturno, com experiência e 
referencia

• DEPILADORA -  com experiência 
/ autônomo  / remuneração a combi-
nar

• DESIGNER DE SOBRANCELHA 
- com experiência / autônomo  / re-
muneração a combinar

• DOMÉSTICA - com experiência e 
referencias.

• ELETRICISTA DE AUTOMO-
VEL- horário de trabalho de segun-
da a sexta das 8h as 18h/ salário a 
combinar

• GARÇOM - fundamental /  com 
experiência / horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7h as 16:48h / 
salário R$ 1420,00 + refeição + ces-
ta básica + vale transporte

• JARDINEIRO - fundamental / com 
experiência, horário de trabalho de 
segunda a sexta das 7:45h as 17:48h 

/ salário R$ 1330,00 + vale transpor-
te + assistência medica + odontoló-
gico + refeição + vale alimentação

• LAVADOR DE CARROS - alfabe-
tizado / com experiência, em lavar 
carros, limpar, organizar o pátio, etc 
/ horário de trabalho de segunda a 
sexta das 8h as 18h  e sábado das 8h 
as 12h / salário R$1400,00

• MANICURE - com experiência / 
autônomo  / remuneração a combi-
nar

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

• MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 
- médio - com experiência, conhe-
cimentos técnicos na área / para 
coordenar equipe de manutenção 
de frota da empresa / horário de tra-
balho de segunda a sexta das 7h as 
16h, sábado das 7h as 12h / salário 
R$3600,00 + vale transporte + vale 
refeição + cesta básica.

• MECANICO DE MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL - fundamental / CNH 
B / com experiência em solda, corte 
com maçarico, manutenção em re-
dutores, trocar rolamentos, mancal, 
correias, etc / horário de trabalho 
de segunda a sexta das 7h as 17h / 
salário R$ 2227,00 + R$220,00 de 
insalubridade + assistência médica e 
odontológica + cesta básica + refei-
ção

• MECANICO DIESEL - com experi-
ência - CNH B - salário R$ 2500,00 
+ vale transporte + refeição

• MOTOBOY - médio  - com moto 
própria / com experiência / CNH 
A/ Horário de  trabalho de segun-
da a sábado das 8h as 16h / Salário 
R$1.787,00 + ajuda transporte + re-
embolso 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 transporte 
+ vale alimentação

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

• OFICIAL DE MANUTENÇÃO 
PREDIAL - fundamental / com ex-
periência em Pintura, alvenaria, car-
pintaria, elétrica, hidráulica /Horário 
de  trabalho de segunda a sexta das 
7h as 16:48h / Salário R$ 1.330,20 + 
30% de periculosidade R$ 399,06 + 
20% acúmulo de função R$ 266,04  

+ Vale transporte + Vale Alimenta-
ção R$ 115,00 + Vale Refeição

• OPERADOR DE TELEMARKE-
TING - médio / com ou sem expe-
riência / trabalhar 100% home office 
(em casa) / venda e prospecção de 
clientes, oferta de produtos ou ser-
viços/ Horário de  trabalho: 1º turno 
das 8:40h às 15h ou 2º turno 15h às 
21:20h, sábados das 9:40h às 16h / 
Salário R$ 1.105,00 + vale refeição 
+ assistência médica + assistência 
odontológica + PLR + Seguro de 
vida.

• OPERADOR DE ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA - mé-
dio / com experiência em estações 
de tratamentos de água e efluentes, 
monitorar volumes dos tanques; 
temperatura, resíduos,etc./ Horário 
de  trabalho das 5:30h as 17:3h, es-
cala 12x36 / Salário R$1.900,00 + 
vale transporte + vale alimentação 
+ assistência médica e odontológica 
/ local de trabalho Sto. Antonio de 
Posse

• PADEIRO - alfabetizado - com ex-
periência, disponibilidade de horá-
rio / Salário R$2100,00 + vale trans-
porte + cesta básica + refeição

• PIZZAIOLO - fundamental / com 
experiência em cozinha / horário de 
trabalho de quarta a domingo das 
15h as 23h / Salário R$ 1200,00 + 
estimativa de gorjeta + vale refei-
ção/ Retirada média R$ 1900,00 / 
local de trabalho Holambra

• PORTEIRO - médio / com ou sem 
experiencia, domínio de informática 
/ 12X36 das 6h as 18h / salario R$ 
1627,00 (dissídio em novembro) + 
vale alimentação R$320,00 + vale 
transporte / entrevista no local

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

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

• RECEPCIONISTA DE HOTEL - 
médio -  com experiência / horário 
de trabalho de segunda a segunda 
das 15h às 23hs, uma folga na se-
mana, um domingo no mês /  salá-
rio R$1450,00 + R$300,00 ajuda de 
combustível + cesta básica

 OPORTUNIDADE:
EXPRESSO METRÓPOLIS CONTRATA: 

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

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

https://www.facebook.com/jaguartenisclube/
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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:

EDVALDO CESAR DA SILVA e YULLI CLIRYAM 
GONÇALVES ZELIOLI. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, funcionário público municipal, divorciado, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 03 de maio de 1977, resi-
dente e domiciliado na Rua Cel. Amâncio Bueno, Nº 913, 
Parque Santa Maria, JAGUARIÚNA, SP, filho de SAN-
TILIO AMARO DA SILVA e de JOSEFA VALDEMIR 
DE SOUZA E SILVA. Ela, de nacionalidade Brasileira, 
do lar, solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 01 de 
dezembro de 1992, residente e domiciliada na Rua Cel. 
Amâncio Bueno, Nº 913, Parque Santa Maria, JAGUARI-
ÚNA, SP, filha de LUCIANO APARECIDO ZELIOLI e 
de REGINA FRANCISCA GONÇALVES. 

DANIEL HOBOLD e ELISÂNGELA ALVES CRUZ. 
Ele, de nacionalidade Brasileira, consultor técnico, soltei-
ro, nascido em SÃO PAULO, SP, no dia 30 de dezembro 
de 1977, residente e domiciliado na Rua São Paulo, Nº 
570, Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
LEODGAR HOBOLD e de MARIA TERESA NEMETH 
HOBOLD. Ela, de nacionalidade Brasileira, do lar, soltei-
ra, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no dia 14 de agosto de 
1980, residente e domiciliada na Rua São Paulo, Nº 570, 
Jardim Dom Bosco, JAGUARIÚNA, SP, filha de MAU-
RO ALVES CRUZ e de MARI ESTELI ALVES CRUZ. 

CRISTHIAN RAFAEL FOGAÇA e SARA KAUANY 
SERAFIM LOURENÇO. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, Cobrador de ônibus, solteiro, nascido em MOGI 
MIRIM, SP, no dia 19 de setembro de 1994, residente 
e domiciliado na Rua Ider Carpi, Nº 276, Parque Floria-
nópolis, JAGUARIÚNA, SP, filho de ANTONIO DONI-
ZETE FOGAÇA e de ROSANA MARIA FERREIRA 
FOGAÇA. Ela, de nacionalidade Brasileira, estudante, 
solteira, nascida em CAMPINAS, SP, no dia 13 de setem-
bro de 2003, residente e domiciliada na Rua Ider Carpi, 
Nº 276, Parque Florianópolis, JAGUARIÚNA, SP, filha 
de WILSON CANEDO LOURENÇO e de ANA PAULA 
SERAFIM LOURENÇO. 

ROBSON POMPEU e PRISCIILA NOGUEIRA PI-
NHEIRO. Ele, de nacionalidade Brasileira, Montador 
de móveis, solteiro, nascido em SÃO BERNARDO DO 
CAMPO, SP, no dia 26 de maio de 1988, residente e do-
miciliado na Rua Dr. José Emílio Pires Bergamasco, Nº 
28, Vila Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filho de NOEL 
POMPEU e de ISABEL BONATTI POMPEU. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, operadora de produção, soltei-
ra, nascida em PINHEIRO, MA, no dia 03 de junho de 
1991, residente e domiciliada na Rua Sérgio Andrieti, Nº 
56, Recanto Camanducaia, JAGUARIÚNA, SP, filha de 
JOSÉ RIBAMAR PINHEIRO e de MARIA REJANE 
NOGUEIRA PINHEIRO. 

VINÍCIUS GALVÃO DE CARVALHO e CAROLINE 
PEREIRA LEITE. Ele, de nacionalidade Brasileira, es-
tudante, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 13 
de maio de 1997, residente e domiciliado na Rua Serafim 
Abib, Nº 758, Jardim Planalto, JAGUARIÚNA, SP, filho 
de NEWTON GALVÃO DE CARVALHO e de MARIA 
MÁRCIA CARVALHO. Ela, de nacionalidade Brasilei-
ra, auxiliar de recursos humanos, solteira, nascida em 
BANDEIRANTES, PR, no dia 29 de setembro de 2000, 
residente e domiciliada na Rua Antônio Stefanini, Nº 85, 
Colinas do Castelo, JAGUARIÚNA, SP, filha de AILTON 
PEREIRA LEITE e de MARCIA APARECIDA DOS 
SANTOS LEITE. 

BRENO JOSÉ DE CAMPOS SOUZA ZANON e LAÍS 
PINHEIRO DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, advogado, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no 
dia 23 de junho de 1995, residente e domiciliado na Rua 
Zenaide Ferreira Machado, Nº 129, Jardim IK II, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JOSÉ EDMIR ZANON e de MI-
RIAM ALZIRA DE SOUZA ZANON. Ela, de nacionali-
dade Brasileira, arquiteta, solteira, nascida em LIMEIRA, 
SP, no dia 25 de agosto de 1995, residente e domiciliada 
na Rua Zenaide Ferreira Machado, Nº 129, Jardim IK 
II, JAGUARIÚNA, SP, filha de VALMIR FRANCO DE 
OLIVEIRA e de MARISA PINHEIRO DE OLIVEIRA. 

ODAIR JOSÉ PONTES DOS SANTOS e CLEUSA 
MARIA DOS SANTOS COSTA. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, motorista, viúvo, nascido em RIBEIRA, SP, no 
dia 21 de dezembro de 1975, residente e domiciliado na 
Rua Sílvia Bueno, Nº 338, Centro, JAGUARIÚNA, SP, 
filho de CALIM RODRIGUES DE PONTES e de LÍDIA 
BARBOSA DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, encarregada de limpeza, viúva, nascida em MONTE 
AZUL, MG, no dia 13 de fevereiro de 1976, residente e 
domiciliada na Rua Sílvia Bueno, Nº 338, Centro, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ FRANCISCO DOS 
SANTOS e de JULIA MARIA DE JESUS. 

RAFAEL RODRIGUES CESTARI e EDILENE HI-
DEKO LUGINHESKI SODEYAMA. Ele, de naciona-
lidade Brasileira, garçom, solteiro, nascido em CAM-
PINAS, SP, no dia 17 de janeiro de 1989, residente e 
domiciliado na Rua Orestes Gothardo, Nº 195, Jardim 
Cruzeiro do Sul, JAGUARIÚNA, SP, filho de EDERAL-
DO LUIS CESTARI e de SUSANA DE JESUS RODRI-
GUES. Ela, de nacionalidade Brasileira, operadora de 
produção, divorciada, nascida em JAGUARIÚNA, SP, no 
dia 03 de abril de 1987, residente e domiciliada na Rua 
Orestes Gothardo, Nº 195, Jardim Cruzeiro do Sul, JA-
GUARIÚNA, SP, filha de LUIZ CESAR LUGINHESKI 
SODEYAMA e de SÍLVIA REGINA GRACIANO LU-
GINHESKI SODEYAMA. 

FELIPE DE OLIVEIRA CAMPACI e MAYRA CARO-
LINE GALVÃO SANTHYAGO. Ele, de nacionalidade 
Brasileira, assistente de planificação, solteiro, nascido 
em JAGUARIÚNA, SP, no dia 27 de março de 1990, 
residente e domiciliado na Rua Horácio Murer, Nº 75, 
Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, filho de DURVALI-
NO CAMPACI e de ALESSANDRA APARECIDA DE 
OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade Brasileira, enfermeira, 
solteira, nascida em CAPÃO BONITO, SP, no dia 01 de 
setembro de 1991, residente e domiciliada na Rua Horá-
cio Murer, Nº 75, Jardim Imperial, JAGUARIÚNA, SP, fi-
lha de MARCO ANTONIO SANTHYAGO e de MARIA 
ROSELI GALVÃO SANTHYAGO. 

MARCOS AURÉLIO SILVA SANTOS e ROSIMEIRE 
DE JESUS SANTOS. Ele, de nacionalidade Brasileira, 
caldeirista, solteiro, nascido em BOQUIM, SE, no dia 10 
de agosto de 1978, residente e domiciliado na Av. Pacífico 
Moneda, Nº 2925, Vargeão, JAGUARIÚNA, SP, filho de 
GALDINO PACHECO DOS SANTOS e de EMEREN-
TINA NUNES DA SILVA. Ela, de nacionalidade Brasi-
leira, líder de produção, solteira, nascida em RIACHÃO 
DO DANTAS, SE, no dia 23 de agosto de 1981, residente 
e domiciliada na Av. Pacífico Moneda, Nº 2925, Vargeão, 
JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ LIMA DOS SANTOS 
e de JOANA DE JESUS. 

GUSTAVO MAION VENTORIN e KAREN HELOYSE 
DE SOUZA LOURENÇO. Ele, de nacionalidade Brasi-
leira, mecânico, solteiro, nascido em JAGUARIÚNA, SP, 
no dia 03 de outubro de 1989, residente e domiciliado na 
Rua Rio Grande do Sul, Nº 481, Jardim Sônia, JAGUA-
RIÚNA, SP, filho de JOSÉ CARLOS VENTORIN e de 
SILVANA APARECIDA MAION VENTORIN. Ela, de 
nacionalidade Brasileira, psicóloga, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 08 de setembro de 1992, residen-
te e domiciliada na Rua Plínio Poltronieri, Nº 76, Jardim 
das Laranjeiras, JAGUARIÚNA, SP, filha de MARCO 
ANTONIO LOURENÇO e de MARIA DA GLÓRIA DE 
SOUZA LOURENÇO. 

JOSÉ VALDECIR MARCHESINI e LAURA RICHTER 
DE SOUZA. Ele, de nacionalidade Brasileira, mecâni-
co, solteiro, nascido em CAMPINAS, SP, no dia 30 de 
setembro de 1993, residente e domiciliado na Rua José 
Frazato, Nº 236, Jardim Santo Antônio, JAGUARIÚNA, 
SP, filho de VALDECIR APARECIDO MARCHESINI e 
de ALIETE LIMEIRA DE SOUZA MARCHESINI. Ela, 
de nacionalidade Brasileira, arquiteta, solteira, nascida em 
CAMPINAS, SP, no dia 18 de setembro de 1993, resi-
dente e domiciliada na Rua Renato Abrucez, Nº 279, Vila 
Primavera, JAGUARIÚNA, SP, filha de JOSÉ CARLOS 
DE SOUZA e de VERA LUCIA RICHTER DE SOUZA. 

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

JAGUARIÚNA, 07 de outubro de 2021.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 02/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 08 de outubro de 2021  à 15 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 
43º Carla Adriana Gomes   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Holambra, 08 de outubro de 2021. 
 

Élcio Ferreira Trentin 
Superintendente do CISMETRO 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS PARA ADMISSÃO 

Processo Seletivo nº 01/2018 

 
O Superintendente do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA 
DE CAMPINAS – NORTE - CISMETRO”, com sede à Rua Amarilis, 118 B – Jardim Holanda - SP – CEP - 
13.825-000 e  foro na Cidade de Holambra – SP,  pessoa jurídica de direito privado da administração de 
caráter assistencial, inscrito no CNPJ 19.947.645/0001-64, conforme o Processo Seletivo  nº 0001/2017, 
CONVOCA os selecionados abaixo relacionados a comparecerem à sede do CISMETRO, no endereço 
sobredito, no período de 08 de outubro de 2021 à 15 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 01/2018.  O candidato que não 
comparecer no prazo acima estabelecido será considerado desistente.        

RELAÇÃO DOS CONVOCADOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNÇÃO: Assistente Administrativo – Amparo 
Classificação Candidato 
58º Sonia Maria Menezes Lacerda Marcatto   

 
Holambra, 08 de outubro de 2021. 

 
Élcio Ferreira Trentin 

Superintendente do CISMETRO 
 

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

